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MEMBANGUN GURU MATEMATIKA YANG PRODUKTIF UNTUK 

MENGHASILKAN SISWA YANG KREATIF  

 

Prof. Gatot Muhsetyo, M.Sc.  

(Pakar Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang) 

gatot.muhsetyo.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

Hasil pengamatan dan pencermatan yang panjang dan beragam 

menunjukkan bahwa guru matematika belum produktif. Tujuan 

paparan ini adalah menjelaskan kekurangproduktifan guru di dalam 

mengembangkan pembelajaran. Metode penyelidikan adalah 

pengamatan dan pencermatan selama lebih dari tiga tahun terhadap 

subyek penyelidikan. Subyek penyelidikan adalah mahasiswa program 

S-1 dan S-3 Pendidikan Matematika, mahasiswa program PPG SM3T, 

dan peserta pelatihan PLPG. Kegiatan penyelidikan dilakukan melalui 

perkuliahan, bimbingan skripsi/tesis, bimbingan PKL/PPL, dan/atau 

praktek pembelajaran. Dalam setiap awal kegiatan, mereka diberi 

pertanyaan sederhana  tertentu yang serupa (atau) sama. Jawaban 

mereka menunjukkan bahwa mereka relatif kurang kreatif karena 

cenderung (1) kurang wawasan, (2) kurang pengalaman belajar, dan 

(3) kurang budi daya atau usaha.  Ketiga macam jawaban 

menunjukkan bahwa guru-guru mereka diduga (a) kurang produktif 

untuk menggali sistem penyampaian materi pelajaran, (b) enggan 

melaksanakan pembelacaran yang bermutu (best practices), dan (c) 

belum mengenal  local theories dan pedagogical content knowledge. 

Usaha yang diperlukan adalah mendorong guru dan calon guru saat ini 

untuk mampu mengkombinasikan banyak inspirasi yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan dan merealisasikan gagasan atau 

ide pembelajaran.  

Kata kunci: best practice, kreatif, PCK, STS, produktif 

 

Fakta menunjukkan bahwa memasuki millennium ketiga, pengaruh 

globalisasi semakin intensif, tidak dapat dicegah, dan memasuki semua bidang 

kehidupan. Setiap saat orang menerima suguhan produk teknologi dan industri 

yang tiada henti, misalnya produk alat-alat elektronik dan produk perbankan. 

Masyarakat harus mau menerima produk-produk terbaru karena sudah mejadi 

kebutuhan, dan menjadi “ketinggalan zaman” jika tidak memiliki produk terbaru, 

termasuk produk-produk dalam teknologi pembelajaran. Pola hidup masyarakat 

berubah karena masyarakat tertuntut untuk menyesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi. Mereka perlu memperoleh informasi yang cepat dan akurat melalui 

layanan produk teknologi informasi. Mereka  perlu transaksi yang cepat, aman, 

dan mudah melalui produk perbankan. Mereka perlu bergerak dengan cepat dan 

nyaman melalui produk transportasi yang tersedia. Mereka perlu memperoleh 

pengalaman pembelajaran yang sesuai karena mereka perlu memiliki kemampuan 
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dan pola pikir yang diperlukan masa kini dan masa mendatang, yaitu kemampuan 

bertindak cepat dan akurat, kemampuan bekerja secara individual dan kolaboratif, 

serta lemampuan berfikir yang logis, kritis, dan kreatif.  

Untuk menghasilkan pebelajar yang mempunyai pengalaman yang sesuai, 

institusi pendidikan memerlukan guru yang produktif. Guru yang produktif adalah 

guru yang selalu tertantang untuk memberikan pebelajar materi pembelajaran dan 

sistem penyampaian sehingga pebelajar memperoleh (1) materi pelajaran yang 

sesuai dengan kehidupan alam dan kehidupan social, dan (2) kesempatan untuk 

berlatih berfikir kreatif-kritis-reflektif, dan berlatih memecahkan masalah secara 

kolaboratif. Guru yang produktif selalu merasa tidak puas dengan materi pelajaran 

dan sistem penyampaian, dan ingin memperbaruinya dan memperkayanya dengan 

hal-hal baru  terkini. Hal-hal baru terkini bisa dikenali dari kecenderungan global 

yang bergerak memasuki nafas pendidikan. Dengan demikian guru tidak boleh 

diam dan pasrah, atau menunggu perintah, tetapi perlu menyadari untuk bersama-

sama berlari cepat mengejar kemajuan di negeri orang.  

 

METODE 

Metode yang digunakan adalah serangkaian implementasi yang meliputi (1) 

pengamatan yang cukup panjang terhadap beberapa kasus yang serupa, (2) 

pengidentifikasian keadaan yang terjadi terhadap masing-masing kasus, (3) 

penetapan pola yang sama, (4) penetapan penyebab, dan (5) penetapan alternatif 

penyelesaian terhadap semua kasus. Masing-masing implementasi dilaksanakan 

secara insidental ketika ada kesempatan, yaitu kesempatan pada saat 

melaksanakan kegiatan.(a) perkuliahan, di jenjang S-1 (matematika, pendidikan 

matematika, PGSD Bidang-Ilmu), di jenjang S-2 (Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Dasar), di pelatihan guru (PPG dan PLPG), (b) pembimbingan (skripsi 

S-1, tesis S-2), dan (c) pemeriksaan tulisan (RPP dalam PPL atau KPL, artikel 

jurnal atau seminar). Instrumen yang digunakan adalah berupa lima soal yang 

disampaikan langsung ketika ada kegiatan, dilanjutkan dengan pelacakan yang 

berupa dialog. Sasaran dialog sesuai dengan jenis jawaban dari responden.  

Terdapat lima soal yang selalu disiapkan untuk ditanyakan. Soal pertama 

tentang menjumlahkan  bilangan : 1 + 2 + 3 + 4 + … + 9. Dari soal pertama ini 

digali kebenaran jawaban, cara memperoleh jawaban, cara lain memperoleh 

jawaban, dan kecepatan menjawab. Soal kedua menjumlahkan bilangan : 87 + 79. 

Dari soal kedua ini digali kebenaran jawaban, cara memperoleh jawabanm, cara 

lain memperoleh jawaban, dan  kecepatan menjawab. Soal ketiga tentang 

persamaan linier dua variabel. Dari soal ketiga ini ditanyakan tentang hubungan 

grafik dengan selalu lurus, mengungkapkan soal tentang model matematika dari 

banyaknya roda sepeda dan roda becak dihalaman parker. Soal keempat  tentang 

perubahan bilangan koeffisien, perubahan bilangan konstan, dan penukaran 

variable dari persamaan linier y = 2x + 3. Dari soal ini digali reaksi peserta didik 

dalam menghadapai masalah yang terkaut dengan persamaan linier, atau sistem 

persamaan linier, dengan dua variable.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal 1. Carilah 1 + 2 + 3 + 4 + … + 9, sebutkan cara yang digunakan untuk 

memperoleh jawaban, dan carilah cara lain untuk memperoleh jawaban. 
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Setelah berjalan 30 detik, 2-3 orang peserta didik ditanya, berapa jawaban yang 

mereka peroleh. Pada umumnya mereka belum selesai mengerjakan. Dalam 30 

detik berikutnya, ditanyakan pada kelas siapa yang belum selesai, dan dapat 

diketahui bahwa  2-3 orang belum selesai menjawab. Dari peserta didik yang 

sudah selesai menjawab, hampir semua memperoleh jawaban benar, yaitu 45. 

Ketika mereka ditanya bagaimana cara memperoleh jawaban, hampir semua 

menjawab dengan “cara manual”. (1 + 2 = 3 . 3 + 3 = 6 , 6 + 4 = 10 , … . 36 + 9 = 

45). Biasanya ada 1-2 orang yang menjawab dengan “memasangkan”, (1 + 9) + (2 

+ 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5.  Ada 1-2 orang yang menjawab dengan menggunakan 

hitungan deret aritmetika. Ketika mereka diminta untuk mencari cara yang lain 

lagi, pada umumnya mereka “sudah kehabisan” cara menjawab. Ketika mereka 

diberitahu cara menjawab lain, yaitu: 

a. 1 + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + (5 + 6) = 1 + (4 x 11) = 45, dengan alasan 

bahwa perkalian dengan 11 adalah mudah diingat. 

b. (1 + 8) + (2 + 7) + (3 + 6) + (4 + 5) + 9, dengan alasan perkalian 9 mudah 

dilakukan dengan menggunakan tangan. 

c. (1 + 2 + 3 + 4) + {(1 + 4) + (2 + 4) + (3 + 4) + (4 + 4)} + 9 = (1 + 2 + 3 + 4) 

+ (1 + 2 + 3 + 4) + ( 4 x 4) + 9 = 10 + 10 + 16 + 9 = 45, dengan alasan 

jumlah 10 diperoleh dengan mudah dari jumlah (1 + 2 + 3 + 4)   

Mereka umumnya merasa belum pernah memperoleh bimbingan dari guru tentang 

ragam cara mencari jumlah, baru mengenal cara beragam, dan nampak “terkejut” 

tentang penjelasan yang diberikan. Mereka nampak bersemangat, dan dapat 

mengerjakan dengan benar, dengan beragan cara, ketika diminta mencari (1 + 2 + 

3 + 4 + 5 + … + 20) dalam waktu 10 detik, serta mampu menjelaskan alasan yang 

digunakan.  

 

Soal 2. Carilah 84 + 77 , sebutkan cara yang digunakan untuk memperoleh 

jawaban, dan carilah cara lain untuk memperoleh jawaban. 

Setelah berjalan sekitar 15 detik,  2-3 orang peserta didik ditanya, berapa jawaban 

yang mereka peroleh. Pada umumnya mereka sudah memperoleh jawaban 

(meskipun dari seluruh satu kelas peserta didik, ada 1-2 orang yang menjawab 

salah. Ketika mereka ditanya bagaimana mereka memperoleh jawaban, ternyata 

hampir semua menjawab dengan “cara bersusun” (dan hal ini sangat 

mengejutkan). Ketika mereka diminta mencari jawaban dengan menggunakan 

sifat asosiatif penjumlahan, sebagian besar mereka nampak bingung karena 

“hanya ada dua bilangan yang tersedia”. Kebingungan ini mereka tunjukkan 

karena mereka belum dibiasakan untuk menggunakan secara praktis sifat asosiatif. 

Mereka kurang mengenal istilah “memecah, atai dekomposisi” tetapi mengenal 

dengan baik “menggabung dan memindahkan tanda kurung”.Mereka menjadi 

tambah bingung lagi ketika diminta menyebutkan paling sedikit 5 cara lagi dalam 

mencari jawaban. Mereka menyadari kekurangan mereka setelah menerima 

beberapa penjelasan:  

a. 84 + 77 = 84 + (16 + 61) = (84 + 16) + 61 = 161  

b. 84 + 77 = (61 + 23) + 77 = 61 +  (23 + 77) = 161 

c. 84 + 77 = (80 + 70) + (4 + 7) = 150 + 11 = 161  

d. 84 + 77 = (77 + 7) + 77 = 70 + 7 + 7 + 70 + 7 = 140 + 21 = 161 

e. 84 + 77 = (7 x 12) + (7 x 11) = 7 (12 + 11) = 7 x 23 = 7 (20 + 3) = 161 

f. 84 + 77 = (90 – 6) + (80 – 3) = 170 – 9 = 161 
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g. 84 + 77 = (50 + 34) + (50 + 27) = 100 + 30 + 20 + 4 + 7 = 161 

h. 84 + 77 = (75 + 9) + (75 + 2) = 75 + 75 + 9 + 2 = 161 

 

Soal 3. Apakah persamaan linier grafiknya selalu berupa garis lurus?  

Di lapangan terdapat beberapa sepeda dan beberapa becak. Jika jumlah 

roda sepeda dan roda becak adalah 20, maka carilah banyaknya sepeda, 

dan banyaknya becak di lapangan.  

Seluruh peserta didik menjawab ya. Jawaban ini mengagetkan. Kemudian mereka 

bersama-sama di ajak membuat model matematika, sehingga diperoleh persamaan 

2x + 3y = 20 (banyaknya roda setiap satu sepeda adalah dua, banyaknya roda 

setiap becak adalah tiga, x menyatakan banyaknya sepeda, dan y menyatakan 

banyaknya becak).  Ketika mereka diminta menggambar grafik persamaan, maka 

dengan sigap, tanpa berfikir panjang,  mereka menggambar garis lurus, dengan 

cara menghubungkan titik potong grafik dengan sumbu X, dan titik potong grafik 

dengan sumbu Y. Ketika mereka ditanya makna dari grafik persamaan, mereka 

tidak ada yang menjawab sebagai grafik himpunan selesaian. Setelah mereka 

diajak mencari pengganti x dan y yang menyebabkan 2x + 3y = 20 (dengan 

menggunakan tabel), dan meletakkan posisi selesaian yang ditunjukkan oleh 

koordinat (xi,yi), maka mereka menyadari bahwa koordinat titik-titik yang 

memenuhi persamaan, grafiknya tidak boleh dihubungkan.  Mereka kemudian 

sadar bahwa grafiknya berupa garis lurus jika x dan y adalah bilangan riil. 

Selesaian dari persamaan 2x + 3y = 20 adalah pasangan bilangan bulat (xi,yi) 

yang memenuhi persamaan. Ketika persamaan yang mempunyai selesaian bulat 

disebut persamaan Diophantine, banyak diantara mereka yang belum pernah 

mendengar sebelumnya.  Mereka juga baru mengenal bahwa persamaan x2 + y2 = 

z2 merupakan persamaan kuadrat Diophantine jika x, y, dan z adalah  -bilangan 

bulat.  

 

Soal 4. Adakah sistem tiga persamaan atau lebih dengan dua variable?  

Dari persamaan y = 2x + 3, dilakukan penggantian-penggantian. Jelaskan 

tingkah laku grafik jika (a) 3 diganti-ganti dengan bilangan yang lain, (b) 2 

diganti-ganti dengan bilangan yang lain, (c) 2 dan 3 diganti-ganti dengan 

bilangan-bilangan lain yang sebanding dengan 2 dan 3.   

Mereka sudah terpateri dengan SPLDV, sehingga tanpa hambatan, mereka 

langsung mengatakan tidak ada karena terdapat tiga atau lebih persamaan, 

masing-masing persamaan mempunyai dua variabel. Mereka diminta untuk 

menunda jawaban, dan melanjutkan mencari jawaban pertanyaan soal berikutnya. 

Karena mereka terkecoh untuk fokus pada penggantian bilangan 3, maka  mereka 

kurang menyadari bahwa jawaban (a) berupa berkas garis yang sejajar dengan 

gradien 2. Karena cara ini baru bagi mereka, maka mereka memerlukan waktu 

cukup panjang untuk memaknai grafik-grafik yang mereka buat (misalnya y = 2x 

+ 3, y = -2x + 3, y = 
𝟏

𝟐
𝒙  + 3, dan y = - 

𝟏

𝟐
𝒙  + 3  
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Dari 4 grafik di atas dapat diketahui bahwa memang ada sistem 4 persamaan linier 

dengan dua variabel, dan mempunyai selesaian, yaitu (0,3). Jawaban pertanyaan 

(c) agak lebih sulit memahaminya, tetapi setelah dibuat grafiknya, mereka 

merasakan ada sesuatu yang nyata,  

 

Grafik perubahan dari y = 2x + 3, antara lain adalah  y = -2x – 3, y = x + 1 
𝟏

𝟐
 , dan 

y = -x - 1 
𝟏

𝟐
 

Keempat grafik menunjukkan adanya sistem 4 persamaan linier dua variabel yang 

mempunyai selesaian (−
𝟑

𝟐
 , 𝟎), dan terletak pada sumbu X.  

 

Soal 5.  (a) Dari gambar persegi ABCD, tunjukkan bahwa segi-4 PQRS adalah 

persegi.  

 
 

(b) Dari gambar segi-3 siku ABC, sebutkan tiga segi-3 siku yang sebangun 

(0,

X 

Y 

(-
𝟑
,0) 

Y 

X 

b 

a 

b a 

b 

a b 

a 

S 

R 

Q 

P 

D C 

B A 
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Jawaban (a) dan (b) sangat mengejutkan karena memang mereka banyak yang 

kesulitan menjawab. Kesulitan mereka adalah belum menguasai dengan baik 

bahwa dalam segi-3 siku,  jumlah dua sudut yang bukan sudut siku adalah 90o. 

Selanjutnya, mereka kesulitan menyatakan kesebangunan dua seg-3, sesuai 

dengan urutan sudut-sudut yang bersesuaian, sehingga memudahkan mereka 

dalam membuat perbandingan, tanpa harus “melihat” gambar segi-3 yang 

ditampilkan. Dengan demikian, tidaklah mudah bagi mereka, karena belum 

mempunyai pengalaman belajar serupa, untuk “menunjukkan” . apalagi 

“membuktikan”. Mereka menjadi lebih bingung lagi ketika diminta menunjukkan 

bahwa AC2 = AD x AB, dan BC2 = BD x BA. 

 

Soal 6. (a) Jelaskan yang dimaksud dengan pentagon, heksagon, dekagon, 

hendekagon, dodekagon, dan ikosagon 

(b) Jelaskan yang dimaksud dengan tangram, dan sebutkan 

komponennya. 

(c) Sebutkan istilah lain dari polihedron  

(d) Sebutkan dua contoh polihedron 

(e) Jelaskan yang dimaksud dengan heksomino 

(f) Jelaskan apa yang dimaksud dengan persegi magis, sebutkan ciri 

utama, dan  jelaskan cara memperoleh jumlah semua bilangan pada 

setiap baris (kolom, diagonal). 

(g) jelaskan apa yang dimaksud dengan segi-3 magis 3 x 3, dan jelaskan 

cara memperoleh penyelesaian. 

Keenam pertanyaan pada soal 6 dimaksudkan untuk mengetahui keluasan 

wawasan peserta didik tentang berbagai istilah matematika, dan pengetahuan 

tentang representasi matematika, yang semestinya sudah mereka ketahui, dari 

pengalaman pembelajaran, atau pencarian sendiri dari banyak sumber, misalnya 

dari  buku teks (textbook), atau dari browsing di internet. Mereka pada umumnya 

belum mengenal dengan baik istilah dan bentuk representasi pada soal 6. Memang 

ada 1-2 orang yang mengatakan pernah mendengar, atau pernah mengenal, tetapi 

tidak bisa bercerita lebih jauh.   

Dari jawaban (a) mereka secara lisan diketahui bahwa mereka pada 

umumnya sudah mengenal segi-5 sebagai pentagon, segi-6  sebagai heksagon. 

Ketika pertanyaan diteruskan dengan “apa itu pentagram, dan heksagram, mereka 

baru tahu bahwa pentagram adalah bintang lima, dan heksagram adalah bintang 

enam. Mereka juga baru tahu bahwa decagon adalah segi-10, hendecagon segi-11, 

dodekagon adalah segi-12, serta ikosagon adalah segi-20. 

Dari jawaban (b) diketahui bahwa hanya 1-2 orang yang pernah mendengar, 

atau pernah mengenal tangram. Dari mereka yang pernah mengenal, jika ia 

diminta menggambar, atau diminta menyebut bangun-bangun komponennya 

D 
B A 

C 
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(tangram 7), ia sudah tidak bisa menjawab, apalagi jika ditanya apakah bangun-

bangun komponennya dapat dibuat menjadi bangun lain.  

Menurut Khairiree, K. (2015),  penggunaan  tangram dalam pembelajaran 

matematika, mempunyai dampak positif, yaitu (1) siswa mampu mengembangkan 

berfikir kritis, (2) siswa lebih bersikap positif terhadap matematika, dari pada 

sikap negatif, dan (3) siswa mempunyai pemahaman konsep bangun datar yang 

lebih baik, dan lebih kreatif, yang mana kekreatifan mereka dapat diidentifikasi 

dari banyaknya ragam susunan yang tan yang mereka buat. Selanjutnya Sien, 

N.M. dan Abdullah, S. (2012) menunjukkan bahwa penggunaan tangram dapat 

meningkatkan kemampuan siswa berfikir geometrik, yaitu mendorong siswa 

menyelidiki sifat-sifat tans, serta mengarahkan siswa menggunakan media visual 

sebagai bantuan pemikiran deduksi formal. Tchoshanos, M. (tanpa tahun) 

menyatakan bahwa kemampuan berfikir spasial tumbuh lebih baik ketika guru 

menggunakan tangram dalam pembelajaran geometri. Selanjutnya, Nuhsetyo, G. 

(2017) menyebutkan penggunaan tangram untuk mengembangkan perbandingan 

melalui perbandingan luas tans 

 
 

 
Perbandingan Luas:    a : b : c : d : e : f : g = 4 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 2 

 

Dari jawaban (c) dan (d) dapat diketahui bahwa mereka merasa asing dan 

baru mengenal istilah polihedron ini. Ketika mereka diminta menyebutkan arti 

dari poligon sebagai segi banyak, mereka merasa memperoleh ide serupa sehingga 

mereka bisa mengatakan bahwa arti dari polihedron adalah bidang banyak. 

Mereka kembali mengalami kesulitan ketika diminta memberikan contoh, dan 

mereka merasa terbantu ketika mereka memperoleh bantuan bahwa piramid 

disebut juga dengan tetrahedron, kubus disebut juga heksahedron, bidang-8 

disebut tetrahedron, dan bidang-12 disebut juga dodekahedron.  

Dari jawaban (e) dapat diketahui bahwa mereka benar-benar belum ada 

yang tahu arti dari heksomino. Dengan bantuan satu contoh “domino”,  

 

       

        

    
   

 

 a  

b 

 c  d  e  f  g 
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mereka mulai mendapatkan gagasan, dan selanjutnya mereka bisa mengatakan 

makna dari tromino, tetromino, pentomeno, dan heksomino.Ketika mereka 

diminta mebuat susunan dari bagian pentomino, mereka bisa mencari, meskipun 

belum keseluruhan. Mereka menjadi lebih tertantang ketika disebutkan bahwa 

banyaknya seluruh susunan pentomino adalah 12, dan dari 12 susunan, terdapat 8 

susunan yang merupakan rebahan (jaring-jaring) dari kubus terbuka (Muhsetyo, 

G., 2015:178). Selanjutnya, jika diperluas menjadi heksomino, mereka menjadi 

tercengang karena terdapat 35 susunan, dan 11 susunan heksomino merupakan 

rebahan dari kubus (Muhsetyo, G., 2015:179). Sebelas heksomino yang 

merupakan rebahan kubus adalah sebagai berikut:  

 

4 kotak tegak: 

 
 

3 kotak tegak 

 
 

2 kotak tegak 

 
 

Dari jawaban (f) dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik pernah 

mendengar istilah persegi magis, dan 2-3 orang bisa menyebutkan sifat utamanya. 

Ketika mereka ditanya tentang cara memperoleh jumlah semua bilangan setiap 

baris (dilambangkan dengan k, dan disebut konstan persegi magis 3 x 3), tanpa 

terlebih dahulu mengisikan bilangan pada kotak-kotak persegi, pada umumnya 

semua peserta didik tidak bisa menjawab. Dengan bantuan pertanyaan tentang 

banyaknya bilangan (yaitu 9), dan bilangan-bilangan yang harus diisikan pada 

persegi magis 3 x 3 (yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9), mereka mulai menyadari 

bahwa k mempunyai hubungan dengan jumlah deret aritmetika 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 

6 + 7 + 8 + 9, yaitu 45, dan bisa mencari k dengan menentukan banyaknya baris 

adalah 3, masing-masing baris jumlahnya sama, maka jumlah semua bilangan 

setiap baris adalah 45 dibagi, sehingga diperoleh 15. Ketika masalah diperluas, 

mencari k untuk persegi magis 4 x 4, mereka langsung bisa menjawabnya dengan 

benar, yaitu (1 + 2 + 3 + … + 15 + 16 =136, kemudian dibagi 4, sehingga 

diperoleh nilai k = 34. Ketika mereka diminta menjelaskan cara mengisikan 
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bilangan 1, 2, …, 9 ke dalam persegi magis, mereka cenderung coba-coba, belum 

terpikir bahwa setiap baris atau kolom terdiri dari tiga bilangan, sehingga mereka 

perlu mengidentifikasi berbagai jumlah tiga bilangan yang menghasilkan 15.  

Dari jawaban (g) dapat diketahui bahwa mereka benar-benar seluruhnya 

belum pernah mengetahui tentang permasalahan segi-3 magis 3 x 3, yaitu 

menempatkan bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga jumlah bilangan 

setiap sisi adalah sama. Dengan menggunakan gambar:  

 
 

 Bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ditempatkan dalam lingkaran 

sedemikian hingga jumlah tiga bilangan pada setiap “sisi” adalah sama. 

Jelaskan bagaimana cara yang Anda gunakan untuk memperoleh jawaban 

yang benar. Setelah memperoleh satu jawaban yang benar, cobalah 

mencari jawaban yang lain. 

 

Karena mereka belum pernah mengenal segi-3 magis, maka soal ini menjadi 

sangat menarik mereka, dan mereka mulai menjawab, tetapi semua menjawab 

dengan cara coba-coba (trial and error). Untuk membantu mereka menjawab soal, 

mereka diberi bantuan berupa bimbingan (help, scaffolding) yang mengarah pada 

jawaban. Menurut Pijls, M. dan Dekker, R. (2011), bantuan bimbingan yang 

mengarah pada jawaban disebut bimbingan hasil (product help). Bimbingan yang 

diberikan adalah member pertanyaan-pertanyaan: (a) berapa banyak bilangan di 

setiap sisi?, (b) berapa tripel bilangan yang jumlahnya sama?, (c) mengapa tripel 

(1,2,3) dan (4,5,6) tidak bisa digunakan?, (d) tripel mana lagi yang tidak dapat 

digunakan?, (e) berapa banyak tripel yang jumlahnya 9, dan tripel apa saja? 

[(1,3,5), (2,4,3), (1,2,6)], (f) adakah bilangan persekutuan dari setiap dua tripel 

yang jumlahnya 9? (posisi bilangan persekutuan di titik sudut), (f) apakah 

jawaban soal sudah diperoleh?  

 

 
  

Mereka dengan mudah dapat meneruskan bahwa ada 4 jawaban, 3 jawaban yang 

lain diperoleh dari jumlah 10, jumlah 11, dan jumlah 12. 

 

Hasil pengamatan dan pencatatan yang panjang dan sasaran yang beragam 

menunjukkan  bahwa ada kecenderungan pola, yaitu teridentifikasinya profil guru 

yang perlu diperbaiki:: 

(1) sasaran pengamatan dapat dikatakan lebih banyak belum mempunyai 

pengalaman belajar yang mendorong kekreatifan mereka dalam 

 

 

  

  

2 

3 

1 6 

5 4 
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menyelesaikan soal, misalnya jenis-jenis soal yang dikembangkan dengan 

open-ended, yaitu soal-soal dengan jawaban banyak, cara memperoleh 

jawaban banyak, atau keduanya; situasi kekurangkreatifan siswa diduga 

sebagai hasil dari proses pembelajaran dari pengajar yang statis dan atau jalan 

ditempat.  

(2) ada dugaan kuat bahwa para pengajar masih menggunakan cara “lama” secara 

bertahun-tahun, karena para pengajar merasa “nyaman” dengan cara-cara 

lama. Situasi dimana para pengajar relatif sulit untuk memperbarui cara 

mengajar, oleh Stacey, K. (2010) disebut STS (Shallow Teaching Syndrome), 

atau cara mengajar yang dangkal, antara lain ditandai dengan (a) cara 

pembelajaran yang berulang-ulang (repetition) secara berlebihan, (b)  materi 

pelajaran serta soal hanya diambil dari “buku teks”, soal dengan kompleksitas 

rendah, tanpa ada usaha memodifikasi sehingga menjadi materi dan soal yang 

“menantang”, (c) cara memperdalam materi matematika belum menggunakan 

atau menghadirkan proses yang mengkaitkan materi dengan kegiatan berfikir 

dan bernalar matematikal (mathematical reasoning and thinking), misalnya 

berupa kegiatan mengamati kasus, menggali data, menduga pola, 

membuktikan sifat, dan mengkomunikasikan jawaban, dan (d) belum 

berupaya untuk mencari cara yang tepat dalam membelajarkan topik-topik 

matematika. Choppin, J. (2011) menyatakan bahwa pencarian cara yang tepat 

membelajarkan topik matematika tertentu, disebut dengan mengembangkan 

teori local (local theories), yang mana teori local yang dikembangkan, 

memuat pedagogi yang sesuai dari topik matematika yang dipilih, dan disebut 

PCK (Pedagogical Content Knowledge).  

(3) muatan bekal guru tentang keragaman bagian materi matematika yang perlu 

diketahui, yang dapat mengembangkan proses berdikir dan bernalar 

matematika, dipandang masih kurang. Jika mereka membaca buku teks 

pelajaran matematika (dari luar negeri), maka pengertian tentang istilah dan 

sifat-sifat yang melekat pada istilah, dipandang masih banyak yang belum 

diketahui, atau kurang dimengerti. Misalnya, hal-hal yang terkait dengan 

poligon, polihedra, polimino, tangram, persegi magis, dan segi-3 magis, perlu 

dipahami dengan baik dan dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memuat 

hal-hal strategis yang dapat dibangun menjadi masalah yang memerlukan 

bernalar dan berfikir matematis agar dapat menyawab soal. 

(4) Sebagai tambahan pengamatan, dari bimbingan skripsi dan/atau tesis, patut 

dikemukakan bahwa judul yang ditetapkan, nampaknya masih banyak 

berputar-putar pada pengujian ulang cara penyampaian yang sudah popular, 

kadang-kadang dengan sedikit modifikasi, atau sedikit tambahan “variable” 

sehingga menjadi tampak beda (misalnya CTL, RME, penemuan, investigasi, 

PBL. PjBL dengan tambahan fasilitas tertentu, antara lain media).  

 

Dengan empat hasil pengamatan dan pencatatan, yang waktunya cukup panjang 

dan sasarannya beragam, orang bisa memikirkan jalan keluar yang 

memungkinkan teman-teman pengajar tergugah hatinya untuk berlari lebih 

dipercepat, mengejar kemajuan pendidikan matematika dari negara-negara lain. 

Beberapa butir dari jalan keluar yang dimaksud antara lain adalah: 

 

(1) gerakan yang menyadarkan para pengajar untuk menjadi guru yang produktif. 
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Yang dimaksud dengan guru yang produktif adalah (a) guru yang terbiasa 

untuk selalu menghasilkan produk-produk praktek pembelajaran yang terbaik 

dan berkualitas (best practices,qualified), (b) selalu berusaha menjawab 

tantangan pekerjaan dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu menghasilkan 

cara pembelajaran (delivery system) yang menyebabkan peserta didik menjadi 

kreatif, dan (c) mengembangkan pembelajaran yang tidak sekedar “menguji 

ulang” teori-teori tentang cara penyampaian materi pelajaran yang sudah ada.  

Arends, R.I. dan Kitcher, A. (2010) menyatakan bahwa guru yang 

mempunyai kompetensi profesional adalah guru yang mampu melaksanakan 

best practices, yaitu kemampuan melaksanakan praktek pembelajaran yang 

berkualitas di dalam kelas, pembelajaran yang dapat membantu siswa 

menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang mendasar. Selanjutnya, 

Takeshi, M. (2006) menyatakan bahwa best practices adalah “the teaching 

practices in a classroom which allow their professiobal development and 

consequently the improvement of teaching practices in the classroom”. 

Dengan melakukan best practices, para guru akan terhindar dari penyakit 

mengajar yang dangkal (shallow teaching syndrome), dan menempatkan 

mereka menjadi peneliti dan pengembang teori lokal dalam pembelajaran 

matematika.  

(2) usaha menjadi produktif dapat dilakukan dengan mencari pilihan, pilihan 

tidak selalu uji ulang dari banyak teori belajar, tetapi berupa pencarian 

terbuka (open search), apa saja yang diyakini baik untuk penyampaian 

pembelajaran, artinya dapat membantu siswa berhasil memahami dan 

menguasai pelajaran matematika dengan proses yang bermutu, maka pilihan 

yang ditetapkan dapat dicoba dalam praktek pembelajaran. Pilihan 

pembelajaran yang ditetapkan boleh saja disebut dengan cara penyampaian 

“ethes” karena setiap anggota kelompok tampil dihadapan yang lain dengan 

gaya ceria dan komunikatif. Pada kesempatan lain, boleh saja menyebut 

sistem penyampaian “aring” karena semua orang dalam kelompok menjadi 

“asyik” atau sibuk dengan penyelesaian tugas masing-masing. Pada 

kesempatan yang lain lagi, boleh saja disebut dengan sistem penyampaian 

“nglithis” karena mereka terlibat dalam kegiatan pengumpulan data, misalnya 

melakukan banyak pengukuran. Dengan “kebebasan” ini, para guru tidak lahi 

terbelenggu oleh sintaks-sintaks (yang banyak kali dijalankan tetapi kurang 

mengenal maknanya). Banyak lagi nama yang bisa dipilih, sesuai alasan dan 

selera masing-masing, misalnya “gathekan”, “cag-ceg”, “borongan”, atau 

“lelang”.  

(3) bekal pengetahuan matematika minimal para guru matematika dipandang 

masih kurang dan perlu ditambah. Jika tidak ditambah, maka mereka banyak 

mengakami kesulitan ketika membaca banyak sumber dari browsing di 

internet, sehingga bekal pengetahuan matematka mereka tertinggal jauh di 

belakang dibandingkan guru-guru dari negara lain. Penambahan pengetahuan 

ini mempunyai dampak positif yaitu melengkapi pengetahuan yang sudah 

ada, dan memanfaatkannya untuk mengembangkan proses berfikir dan 

bernalar matematika. Beberapa diantaranya sudah disebutkan dalam artikel 

(polimino, polyhedron, poligon, poligram, tangram, persegi magis, segi-3 

magis).  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Guru matematika yang mempunyai kompetensi professional adalah guru 

matematika yang produktif, yaitu guru matematika yang selalu merasa tidak puas 

dengan pengetahuan dan pengetahuan pembelajaran yang dimiliki, sehingga 

mereka selalu penasaran (curious) untuk terus mencari dan menghasilkan sistem 

penyampaian yang sesuai dalam pembelajaran matematika.  Cara untuk 

memuaskan penasaran mereka adalah mereka berusaha menjadi guru yang “baik”, 

yaitu guru matematika yang (1) mengembangkan best practices, (2) menghindar 

dari kebiasaan Shallow Teaching Syndrome, (3) melakukan atau mengembangkan 

Pedagogical Content Knowledge, dan (4) selalu berusaha memperbarui (updating, 

renewing) bekal pengetahuan mereka.  

Tindakan pembelajaran open-ended sebaiknya dipilih  menjadi kerangka 

kerja, rujukan dan fokus karena mempunyai dampak yang kuat terhadap 

penumbuhan dan pembiasaan kekreatifan siswa. Kwon, dkk (2006) menyatakan 

bahwa penugasan open-ended dapat menumbuhkan kemampuan berfikir yang 

kreatif, antara lain ditandai dengan kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility), 

dan kebaruan/keaslian (novelty, originality). Becker, J.P., & Shimada, S.(1997) 

menjelaskan bahwa open-ended dipandang sebagai “good lesson” sehingga perlu 

dikuasai benar oleh guru matematika. Selanjutnya, menurut Imprasitha, M. 

(2006), open-ended perlu diletakkan sebagai kerangka kerja dalam 

mengembangkan kepprofesionalan guru matematika. Untuk mengembangkan 

kemampuan pencarian terbuka, yang biasa dilakukan dalam soal open-ended, 

maka lingkungan alam dan lingkungan social dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pencarian (Muhsetyo, G., 2016). 
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Abstrak 

Model pertumbuhan tanaman umumnya membentuk suatu kurva 

sigmoid sehingga sering disebut dengan model pertumbuhan sigmoid. 

Salah satu jenis model pertumbuhan sigmoid yang dapat digunakan 

adalah Model Otokatalitik. Model perAdapun penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kesesuaian Model Otokatalitik dalam mendekati 

pola pertumbuhan tanaman jagung beserta laju pertumbuhannya. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengamatan 

tinggi dan umur tanaman jagung hasil dari 3 jenis perlakuan, yakni 

pemberian pupuk NPK, pemberian mikroba Ochrobactrum sp., dan 

pemberian mikroba Bacillus megatirium. Pendugaan parameter model 

dilakukan dengan Metode Kuadrat Terkecil Nonlinier dengan iterasi 

Lavenberg-Marquardt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model 

Otokatalitik sesuai digunakan dalam mendekati pola pertumbuhan 

tinggi tanaman jagung dengan nilai R2
-adjusted  mencapai 0.994. Laju 

pertumbuhan maksimum terjadi saat tanaman jagung berumur 40-42 

hst, sehingga disarankan agar pada umur tersebut tanaman jagung 

dapat diberi perlakuan khusus untuk mempercepat fase generatif. 

Kata kunci : pertumbuhan, sigmoid, otokatalitik, jagung 

 

Pertumbuhan merupakan salah satu ciri utama dari suatu organisme hidup. 

Suatu kenyataan bahwa suatu sistem pertumbuhan seperti tanaman dan hewan 

dengan proses pertumbuhannya hampir tidak dapat digambarkan atau dipelajari 

dengan cara yang sederhana. Sistem pertumbuhan ini hanya dapat dipelajari 

dengan penyederhanaan yang berujung pada pembentukan model pertumbuhan. 

Model pertumbuhan diharapkan bisa memberikan ringkasan matematik mengenai 

perilaku tanaman dan hewan dalam menghasilkan produknya. Model 

pertumbuhan tanaman umumnya membentuk suatu kurva sigmoid sehingga sering 

disebut dengan model pertumbuhan sigmoid. Salah satu jenis model pertumbuhan 

sigmoid yang dapat digunakan adalah model otokatalitik. Model pertumbuhan ini 

banyak diterapkan pada model pertumbuhan tanaman.  

Tanaman jagung merupakan salah satu komoditas pertanian utama yang 

memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan strategis di bidang 

ekonomi. Menurut data dari Kementerian Pertanian, dalam 5 tahun terakhir 

Indonesia rata-rata memproduksi 18 juta - 20 juta ton jagung setiap tahunnya, 

sehingga Indonesia menjadi negara penghasil jagung terbesar kedelapan di dunia. 

Tanaman bernama latin Zea mays ini hanya membutuhkan waktu tanam antara 3-
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4 bulan.  Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi, umummya jagung dapat 

tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Menurut Subekti dkk (2012), pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman jagung dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap yaitu 

(1) fase perkecambahan, ditandai dengan pembengkakan biji sampai sebelum 

munculya daun pertama; (2) fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase mulai 

munculnya daun pertama dan terbuka sempurna sampai muncul bunga jantan; (3) 

fase generatif/reproduktif,  yaitu fase setelah munculnya bunga betina sampai 

masak fisiologis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara model 

otokatalitik dengan pola pertumbuhan tanaman jagung dan menggambarkan pola 

laju pertumbuhannya. Informasi yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

umur tanaman jagung saat laju pertumbuhannya mencapai titik maksimum. 

 

Model Pertumbuhan 

 Menurut Gille (2004), model pertumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu 

model eksponensial, model sigmoid dan model berbentuk lonceng. Model 

sigmoid memiliki bentuk seperti huruf S dan memiliki titik belok, dimana titik 

belok menunjukkan saat laju pertumbuhan maksimum. Model sigmoid sering 

ditemukan pada pertumbuhan bobot atau panjang individu. Model eksponensial 

sering ditemukan pada pertumbuhan tengkorak, tidak memiliki titik belok pada 

kurva. Model berbentuk lonceng pada awal tumbuh meningkat sampai titik 

maksimum dan setelah itu menurun, sering ditemukan pada pertumbuhan 

mikroba. 

 

Model Non-Linier 

Menurut Steel dan Torrie (1989), masalah model regresi yang paling cocok 

untuk menunjukkan hubungan antar variabel-variabel bukan masalah yang mudah 

dan sederhana. Hampir tidak ada batas jenis-jenis model yang dapat dinyatakan 

secara matematis. Diantara model-model yang mungkin, dipilih model yang 

parameternya meminimumkan Jumlah Kuadrat Sisa (JKS). Berdasarkan 

kelinieran parameter, suatu model diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu linier 

dalam parameter dan non-linier dalam parameter. Model yang non-linier dalam 

parameter dikatakan linier intrinsik jika suatu pendekatan transformasi dapat 

melinierkan parameter model tersebut. Model logaritma dan eksponensial 

termasuk golongan ini. Sebaliknya model non-linier dikatakan non-linier intrinsik 

jika suatu pendekatan transformasi tidak dapat melinierkan parameter model 

tersebut (Draper dan Smith, 1992).  

 

Model Pertumbuhan Otokatalitik 

Model-model pertumbuhan telah banyak diterapkan di berbagai bidang. 

Model digunakan dalam masalah tertentu bergantung pada jenis pertumbuhan 

yang terjadi (Draper dan Smith, 1992). Dalam tulisan ini model yang digunakan 

adalah model otokatalitik. Model otokatalitik  merupakan sebuah fungsi sigmoid 

(berbentuk huruf S) seperti terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Berbentuk Sigmoid 

 

Menurut Draper dan Smith (1992), model otokatalitik berbentuk: 

 

h(t)       = 
𝛼

(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)
                        (1) 

   

di mana :  h(t)  = tinggi h pada saat t 

α      = nilai h maksimum 

β      = 𝑒𝐾𝑀, dimana M adalah t saat h(t) = 0.5α 

k     = rata-rata pertumbuhan relative saat t=0 

 

Pertumbuhan awal terjadi saat t=0, sehinggga persamaan (1) menjadi: h = 
𝛼

(1+𝛽)
.  

Sedangkan pada saat t=∞, maka persamaan (1) menjadi : h = α yang merupakan 

batas maksimum pertumbuhan. Asimtot didefinisikan sebagai garis lurus sejajar 

dengan sumbu x yang dituju oleh kurva. Pada model otokatalitik terdapat dua 

asimtot yaitu pada h = 0 dan h = α, dimana α merupakan tinggi maksimum 

tanaman yang diharapkan). Laju pertumbuhan absolut adalah pertambahan tinggi 

tanaman pada setiap tahun waktu (Hunt, 1982. Laju pertumbuhan absolut 

merupakan turunan pertama dari persamaan 1 dan dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
   =

𝛼𝛽𝑘𝑒−𝑘𝑡

(1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑡)2
 

Titik belok didefinisikan sebagai arah perubahan lengkungan kurva, yaitu dari 

lengkung ke kanan menjadi lengkung ke kiri atau sebaliknya. Pada titik belok 

berlaku : 
𝑑2ℎ

𝑑𝑡2  = 0. 

Pada model otokatalitik, 
𝑑2ℎ

𝑑𝑡2
 didapatkan melalui: 

𝑑2ℎ

𝑑𝑡2
    

=
𝛼𝛽𝑘𝑒−𝑘𝑡(−𝑘)(1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑡)2 − 2(1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑡)(−𝑘𝛽𝑒−2𝑡)(𝛼𝛽𝑘𝑒−𝑘𝑡)

(1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑡)4
 

  = 
−𝑘2𝛼𝛽𝑘𝑒−𝑘𝑡(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)+2𝑘2𝛽2𝛼𝑒−2𝑘𝑡(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)

(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)4  

          =
−𝑘2𝛼𝛽𝑒−𝑘𝑡(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)+2𝑘2𝛽2𝛼𝑒−2𝑘𝑡

(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)3  

h(t) 

h 

t 
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               =
−𝑘2𝛼𝛽𝑒−𝑘𝑡−𝑘2(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)+2𝑘2𝛽2𝛼𝑒−2𝑘𝑡

(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)3
 

  =
−𝑘2𝛼𝛽𝑒−𝑘𝑡+𝑘2𝛽2𝛼𝑒−2𝑘𝑡

(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)3  

  =
−𝛼𝛽𝑘2𝑒−𝑘𝑡(𝛽𝑒−𝑘𝑡−1)

(1+𝛽𝑒−𝑘𝑡)3
 

Jika 
𝑑2ℎ

𝑑𝑡2   =0, maka 𝛽𝑒−𝑘𝑡 = 1 atau  β= 
1

𝑒−𝑘𝑡 , dengan mensubstitusikan β= 
1

𝑒−𝑘𝑡  ke 

persamaan h(t) = 
𝛼

{1+𝛽𝑒−𝑘𝑡}
  didapatkan : h(t) = 

𝛼

1+(
1

𝑒−𝑘𝑡)𝑒−𝑘𝑡
=  

𝛼

2
 , separuh dari 

tinggi maksimum tanaman. 

 

Pendugaan Parameter Model Non Linier 

Pendugaan parameter model non linier, terutama model yang secara 

nonlinier intrinsik tidak dapat menggunakan metode kemungkinan maksimum 

atau metode kuadrat terkecil biasa secara langsung seperti model linier, karena 

memerlukan perhitungan yang sangat rumit. Oleh karena itu untuk menduga 

parameter model non linier digunakan metode iteratif, yaitu suatu proses 

perhitungan yang diulang-ulang sampai ditemukan penduga yang konvergen 

(Yitnosumarto, 1988). Salah satu metode pendugaan parameter model nonlinier 

adalah metode Lavenberg-Marquart yang merupakan gabungan dan 

penyempurnaan  metode Gauss-Newton dan metode Gradient Descent (Draper 

dan Smith, 1992). 

 

Misalkan model yang dipostulatkan berbentuk:  

Y=f(X,θ)+ε     

dengan  𝑋𝑡 = (𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 … … 𝑋𝑘 ) merupakan vector variabel prediktor dari 

model dan 

 𝜃′  = (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 … . 𝜃𝑝) merupakan vector parameter model, maka 

E(Y)=f(X,θ). 

Diasumsikan bahwa E(휀𝑢)=0, V(휀𝑢) = 𝜎2, 휀𝑢 ∽ 𝑁(0, 𝜎2) dan galat saling bebas 

satu sama lain (cov(휀𝑢휀𝑢𝑡)=0). Bila struktur data berbentuk: 

𝑌𝑢 , 𝑌1𝑢, 𝑌2𝑢 … … 𝑌𝑘𝑢     (u = 1,2,……….., n) 

maka: 

 𝑌𝑢 = 𝑓(𝑋1𝑢 , 𝑋2𝑢 , 𝑋3𝑢 … … 𝑋𝑘𝑢 ; 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 … . 𝜃𝑝)+ 휀𝑢 

               𝑌𝑢 = 𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃) + 휀𝑢                               

 

Dimana εu adalah galat ke-u. 

 

JKS untuk model non-linier diatas didefinisikan sebagai: 

 

JKS= ∑ {𝑛
𝑢=1 𝑌𝑢 − 𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃)}2 

 

Penduga kuadrat terkecil (least square estimate) bagi 𝜃 dilambangkan 

dengan 𝜃 yang tidak lain adalah 𝜃 yang meminimumkan JKS. Untuk mendapatkan 

𝜃 persamaan 𝑌𝑢 = 𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃) + 휀𝑢 harus diturunkan sebagian terhadap 𝜃. Ini akan 

menghasilkan p persamaan normal yang harus dipecahkan untuk memperoleh 

nilai 𝜃. Persamaan normal tersebut berbentuk: 
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∑ {𝑛
𝑢=1 𝑌𝑢 − 𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃)} {

𝜕𝑓(𝑋𝑢 ,𝜃)

𝜕𝜃𝑢
}

𝜃=�̂�
= 0                                         

Jika sebagian dari model terhadap θ menghasilkan fungsi yang nonlinier 

dalam θ, maka persamaan normal yang akan dihasilkan tidak bersifat linier dalam 

θ. Jika 𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃) adalah model linier, pemecahan persamaan: 

∑{

𝑛

𝑢=1

𝑌𝑢 − 𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃)} {
𝜕𝑓(𝑋𝑢 , 𝜃)

𝜕𝜃𝑢
}

𝜃=�̂�

 

menghasilkan persamaan normal yang berbentuk : 

∑ (𝑌𝑢 − 𝑒−�̂�𝑋𝑢)(−𝑋𝑢 − 𝑒−�̂�𝑋𝑢)𝑛
𝑢=1 = 0                                           (2) 

 

Dari persamaan (2) dapat dilihat bahwa hanya dengan satu parameter dan 

model non-linier yang sederhana, pendugaan 𝜃 melalui persamaan normal 

tidaklah mudah. Bila model mengandung banyak parameter dan model berbentuk 

lebih rumit, penyelesaian persamaan normal harus menggunakan metode numerik 

secara iterative (Draper dan Smith,1992). 

Misalkan akan didapatkan penduga kuadrat terkecil �̂� bagi parameter β 

dalam model. Ditetapkan Y = β0+β1X. Ditetapkan Y sebagai matriks variabel 

respon, X sebagai matriks variabel prediktor dan 𝛃 sebagai matriks parameter 

model yang berbentuk : 

𝐘 = [

𝑌1

𝑌2

⋮
𝑌𝑛

]    𝐗 = [

1
1
⋮
1

𝑋1

𝑋2

⋮
𝑋𝑛

]     𝛃 = [
𝛽0

𝛽1
] 

Model  Y = β0+β1X  dapat ditulis menjadi  𝐘 = 𝐗 𝜷   sehingga �̂� = (𝐗′𝐗)−1(𝐗′𝐘) 

dengan syarat (𝐗′𝐗) non-singular. 

 

Iterasi Levenberg-Marquardt 

Menurut Drapper dan Smith (1992), iterasi Levenberg-Marquardt sangat 

baik dalam menghasilkan kekonvergenan dan proses konvergensi lebih cepat 

dibandingkan dengan metode lain. Iterasi ini dikembangkan oleh D.W. Marquardt 

sebagai jalan tengah antara linierisasi (atau deret Taylor) dengan metode turunan 

tercuram (Steepest Descent).  

Bentuk Iterasi  Levenberg-Marquardt adalah:  

 

θi+1 = θi  - (J’J) + τi
2 I)-1 Ji fi           (3) 

dimana:  

Ji  = J(θi)  dan fi = f(θi) 

 merupakan nilai positif terkecil yang dihitung dari akar ciri dan vector 

ciri matriks J’J matriks J adalah matrik jacobian menyatakan banyaknya 

parameter. Unsur-unsur matriks jacobian merupakan turunan parsial 

masing-masing galat pengamatan. 

   I merupakan matriks identitas  = 0 ,
1 ,

2 adalah parameter-parameter 

yang diduga      

  f(θ) merupakan vector galat dari masing-masing pengamatan.  

Nilai  yang relative kecil akan mendekati hasil iterasi Newton-Rapson dan 

Gauss-Newton. Iterasi dilakukan sampai selisih antara iterasi ke-(i+1) dan ke-i 

mendekati nol.  
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Nilai Duga Awal Bagi Parameter 

Iterasi Levenberg-Marquardt membutuhkan penduga awal yang baik untuk 

mempercepat proses iterasi. Draper dan Smith (1992) mengatakan bahwa dugaan 

awal θ0 bagi parameter θ dalam model non-linier didapatkan dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

• Analitik 

Dengan cara analitik Yu diselidiki untuk nilai Xu mendekati nol atau tak 

hingga  untuk mencari nilai duga awal parameter yang mengggambarkan 

keadaan Yu saat Xu mendekati nol atau tak hingga. Selanjutnya 

disubstitusikan Xu sebanyak parameter yang lain dalam model ke dalam Yu 

sehingga terbentuk sistem persamaan yang kemudian diselesaikan. 

• Substitusi 

Jika terdapat p buah parameter, disubstitusikan p amatan (Yu, Xu) ke dalam 

model  yang di postulatkan, selanjutnya p buah persamaan tersebut 

diselesaikan untuk mendapatkan nilai parameter-parameter model. Nilai-nilai 

Xu yang terpisah jauh sering memberikan hasil yang lebih baik. 

 

Pengujian Asumsi  

Asumsi Kenormalan Galat 

Uji asumsi kenormalan digunakan untuk membuktikan bahwa galat data 

menyebar normal denan nilai tengah nol dan ragam 2 atau εi ~NID (0, 2). Salah 

satu satu cara untuk menguji asumsi kenormalan galat adalah denan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov (Drapper dan Smith, 1992). 

 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : galat menyebar normal 

H1 : galat tidak menyebar normal 

Statistik uji: 

Dmaks = Maks [Fn(y) – F0(y)] 

dimana: 

D maks = nilai deviasi maksimum  antara fungsi sebaran empiris dan fungsi 

sebaran normal 

Fn(y) = fungsi sebaran kumulatif yang diamati 

F0(y) = fungsi sebaran kumulatif menyebar normal 

 

Nilai D() dengan berbagai taraf nyata disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai D() dengan berbagai taraf nyata 

 0.01 0.05 0.1 

D() 1.63/√𝑛 1.36/√𝑛 1.22/√𝑛 

Jika Dmaks < D() maka H0 diterima yang berarti bahwa galat menyebar normal 

(Daniel, 1989). 

 

Asumsi Kehomogenan Ragam Galat 

Kehomogenan ragam galat berarti ragam galat antar perlakuan bersifat 

konstan. Jika semua asumsi telah terpenuhi kecuali asumsi kehomogenan ragam 
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galat, penduga parameter tetap bersifat tak bias dan konsisten namun tidak efisien 

baik dalam contoh kecil maupun contoh besar (Draper dan Smith, 1992). 

Terdapat dua cara untuk memeriksa kehomogenan ragam galat yaitu cara 

grafis dan analitis. Menurut Draper dan Smith (1992) cara grafis dilakukan mellui 

diagram pencar antara penduga variabel respon dengan 𝒆𝒊
𝟐. Jika terjadi pola 

hubungan tertentu maka ragam galat heterogen, tetapi jika berbentuk acak, maka 

asumsi kehomogenan ragam galat terpenuhi. 

Secara analistis, asumsi kehomogenan ragam galat dapat dihitung dengan 

menggunakan uji J. Szroeter (Dielman, 1991) yaitu: 

𝑸 = [
𝟔𝒏

𝒏𝟐−𝟏
]
𝟏/𝟐

[
∑ 𝒊𝒆𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝒆𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏
−

𝒏+𝟏

𝟐
]  

dimana: 

n = banyaknya pengamatan 

ei = galat ke-i  (i = 1, 2, 3,...,n) 

 

Hipotesis yang melandasi pengujian ini adalah: 

H0 : ragam galat konstan 

H1 : ragam galat tidak konstan 

 

Pada taraf nyata  sebesar  , jika |Q| < |Zα/2|, maka H0 diterima yang berarti 

ragam galat konstan. Apabla asumsi kehomogenan ragam galat  tidak terpenuhi, 

maka pendugaan parameter dilalukan dengan menggunkan metode Weighted 

Least Square (Draper dan Smith, 1992). 

 

Pemeriksaan Kebaikan Model 

Setelah didapatkan penduga bagi parameter model, langkah selanjutnya 

adalah menguji keakuratan model. Pengujian keakuratan model menggunakan 

Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R2, dipergunakan untuk 

mengukur proporsi atau presentase total keragaman variabel respon yang dapat 

dijelaskan dengan model regresi. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai 

berikut. 

   R2 = 1- JKS/JKT 

dimana:  

JKS = Jumlah Kuadrat Sisa 

JKT = Jumlah Kuadrat Total 

Untuk membandingkan dua model harus memperhitungkan banyaknya 

variabel X (variabel prediktor) yang ada dalam model. Ini dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan koefisien determinasi yang disesuaikan sebagai berikut. 

R2
adjusted =1 – MSE/MST   

dimana:  

MSE = Kuadrat Tengah Sisa 

MST = Kuadrat Tengah Total 

Koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, kemudian model dikatakan 

“lebih baik” jika 2

adjustedR
 semakin dekat dengan 1. 

 

METODE  

Sumber Data 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian Hady  

dalam Ramadani (2013) dengan tinggi tanaman jagung (cm) sebagai variabel  

respon dan umur (hst) sebagai variabel prediktor. Ada 3 perlakuan yang akan 

dibentuk model pertumbuhannya, yakni pemberian pupuk NPK sebagai kontrol 

(P0), pemberian mikroba Ochrobactrum sp. (P1) dan pemberian mikroba Bacillus 

megatirium (P2). 

 

Metode Analisis 

Prosedur analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) 

Membuat diagram pencar; (2) Menghitung penduga awal parameter; (3) 

Melakukan pendugaan parameter dengan  proses iterasi Lavenberg Marquardt; 

(4) Melakukan pengujian asumsi terhadap galat; (5)  Melakukan pemeriksaan 

kebaikan model; (6) Memprediksi pertumbuhan dan laju pertumbuhan maksimum 

tanaman jagung berdasarkan model otokatalitik yang terbentuk; (7) Menentukan 

umur tanaman saat laju pertumbuhan maksimum tercapai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diagram Pencar 

Diagram pencar digunakan untuk melihat apakah pola pertumbuhan tinggi 

tanaman jagung dari hasil pengamatan yang dilakukan cukup sesuai dengan 

asumsi awal bahwa pola pertumbuhannya membentuk suatu kurva sigmoid 

(menyerupai huruf S). Hal ini dilakukan sebagai acuan awal dalam menggunakan 

model otokatalitik untuk mendekati pola pertumbuhan tinggi tanaman jagung 

tersebut. Diagram pencar pertumbuhan tanaman jagung untuk pada ketiga 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 2. Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa pola 

pertumbuhan tinggi tanaman jagung membentuk suatu kurva sigmoid 

(menyerupai huruf S). 

 

 
Gambar 2. Diagram Pencar Pertumbuhan Tinggi Tanaman Jagung setiap Perlakuan 

 

Pembentukan Model 

Pembentukan model otokatalitik dilakukan dengan menduga parameter-

parameter dari model tersebut. Pendugaan parameter ini dilakukan dengan 

menggunakan penduga awal parameter yang akan diperbaiki dengan proses iterasi 

Lavenberg-Marquardt. Adapun proses penentuan nilai duga awal dilakukan 

secara manual, sedangkan pendugaan parameter dengan iterasi Lavenberg-

Marquardt dilakukan dengan bantuan komputer. Hasil pendugaan parameter 

model otokatalitik disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil pendugaan parameter model otokatalitik 

Perlakuan 
Nilai Penduga Awal Nilai Penduga setelah Iterasi 

α0 β0 k0 α β k 

P0 – Pemberian Pupuk NPK  

         (Kontrol) 
209.330 10.315 0.0666 219.338 59.089 0.101 

P1 – Pemberian Mikroba 

        Ocrobactrum sp. 
245.830 13.112 0.0674 256.500 102.292 0.110 

P2 - Pemberian Mikroba 

       Bacillus megatirium 
222.830 12.645 0.0676 232.042 122.695 0.114 

 

Setelah penduga parameter didapatkan nilainya, maka dengan proses 

substitusi dapat diperoleh model otokatalitik. Model otokatalitik yang diperoleh 

untuk masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Model otokatalitik untuk setiap perlakuan 

Perlakuan Model Otokatalitik R2-Adjusted 

P0 – Pemberian Pupuk NPK (Kontrol) ℎ(𝑡) =  
219.338

{1 + 59.089𝑒−0.101𝑡}
 0.994 

P1 – Pemberian Mikroba Ocrobactrum sp. ℎ(𝑡) =  
256.500

{1 + 102.292𝑒−0.110𝑡}
 0.994 

P2 - Pemberian Mikroba Bacillus megatirium ℎ(𝑡) =  
232.042

{1 + 122.695𝑒−0.114𝑡}
 0.994 

 

Dari model otokatilik pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa tinggi maksimum 

(α) pada tanaman jagung yang diberi mikroba Ocrobactrum sp. diprediksi 

mencapai 256.5 cm, sedikit lebih tinggi daripada tanaman jagung yang diberi 

Bacillus megatirium (prediksi tinggi maksimum mencapai 232.042 cm) dan jauh 

lebih tinggi daripada tanaman jagung yang hanya diberi pupuk NPK (tinggi 

maksimum mencapai 219.338 cm).  

 

 

Pengujian Asumsi 

Hasil uji asumsi kenormalan galat menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov 

dan hasil uji asumsi kehomogenan ragam galat menggunakan Uji J. Szroeter pada 

masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.  

 
Tabel 4. Hasil uji asumsi kenormalan dan kehomogenan ragam galat pada setiap perlakuan 

Galat 

Perlakuan 

Uji Kolmogorov Smirnov Uji J. Szroeter 

KS-Z p-value |Q| |Z 0.025| 

P0 0.684 0.738 0.69 1.96 

P1 0.499 0.965 0.79 1.96 

P2 0.867 0.440 0.11 1.96 

 

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa galat dari ketiga model otokatalitik 

menyebar normal (p-value > α = 5%) ragam galat dari ketiga model otokatalitik 
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homogen/konstan (|Q| < |Z0.025|). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua asumsi terhadap galat yang melandasi pembentukan model telah terpenuhi.  

 

 

Pemeriksaan Kebaikan Model 

Pemeriksaan kebaikan model dapat dilihat berdasarkan nilai R2-adjusted. 

Nilai R2-adjusted dari ketiga model otokatalitik yang terbentuk sebesar 0.994. 

Angka ini menunjukkan bahwa 99.4% dari total keragaman tinggi tanaman jagung 

dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa model otokatalitik sangat baik digunakan dalam menjelaskan pola 

pertumbuhan tinggi tanaman jagung.  

 

Prediksi Pertumbuhan dan Laju Pertumbuhan Maksimum 

Model otokatalitik yang terbentuk dapat digunakan untuk memprediksi 

tinggi tanaman jagung mulai dari umur 15 hst hingga 81 hst. Pertumbuhan tinggi 

tanaman jagung berdasarkan data hasil pengamatan dan data hasil prediksi pada 

setiap perlakuan disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 3. 

 

 
(a) Perlakuan P0 

 
(b) Perlakuan P1 

 

 
(c) Perlakuan P2 

 
Gambar 3. Hasil Pengamatan dan Prediksi Tinggi Tanaman Jagung setiap Perlakuan 

  

. Dari Gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa pola pertumbuhan tinggi 

tanaman jagung hasil prediksi dengan menggunakan model otokatalitik pada 

ketiga perlakuan mendekati pola pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang 

sebenarnya. 

Model otokatalitik yang diperoleh juga dapat digunakan untuk 

membandingkan ketiga perlakuan, yakni dengan melihat kurva pertumbuhan dan 
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laju pertumbuhan tinggi tanaman jagung masing-masing perlakuan, seperti yang 

tersaji pada Gambar 4 dan Gambar 5  

 

 
Gambar 4. Kurva Pertumbuhan Tinggi Tanaman Jagung setiap Perlakuan 

 

 
Gambar 5. Kurva Laju Pertumbuhan Tinggi Tanaman Jagung setiap Perlakuan 

 

Dari kurva pertumbuhan tanaman jagung (Gambar 4), dapat dilihat bahwa 

pemberian mikroba Ochrobactrum sp. menjadikan tanaman jagung lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan pemberian pupuk NPK saja. Perbedaan tinggi tanaman 

jagung ini mulai terlihat cukup jelas sejak tanaman jagung memasuki umur 42 

hari setelah tanam. Terlihat bahwa tinggi tanaman jagung yang diberi mikroba 

Ochrobactrum sp. jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi tanaman jagung 

yang hanya diberi pupuk NPK atau diberi mikkroba Bacillus  megatirium. 

Sedangkan dari kurva laju pertumbuhan tanaman jagung (Gambar 5), 

dapat dilihat bahwa kurva cenderung setangkup dengan puncak kurva 

menunjukkan saat terjadinya laju pertumbuhan maksimum yang merupakan batas 

antara fase vegetatif dan generatif. Jika laju pertumbuhan maksimum terjadi lebih 

awal, maka fase vegetatif akan lebih singkat dan masa panen akan lebih cepat, 

begitu pula sebaliknya. Secara kasat mata, dapat dilihat bahwa tanaman jagung 

yang diberi pupuk NPK sedikit lebih cepat mencapai laju pertumbuhan 

maksimum jika dibandingkan dengan tanaman jagung yang diberi mikroba 

Ochrobactrum sp. maupun mikroba Bacillus megatirium. Secara matematis, 
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perkiraan umur tanaman jagung saat laju pertumbuhan mencapai maksimum di 

setiap perlakuannya disajikan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Umur tanaman jagung saat laju pertumbuhan maksimum 

Perlakuan P0 P1 P2 

Umur  40 hst 42 hst 42 hst 

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa tanaman jagung yang hanya diberi 

pupuk NPK (P0) mencapai laju pertumbuhan maksimum saat berumur 40 hst, 

sedangkan tanaman jagung yang diberi mikroba Ochrobactrum sp. (P1) dan 

tanaman jagung yang diberi mikroba Bacillus megatirium (P2) keduanya 

mencapai laju pertumbuhan maksimum saat berumur 42 hst.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Model otokatalitik sesuai untuk digunakan dalam memprediksi tinggi 

tanaman jagung berdasarkan umur tanamnya. Laju pertumbuhan maksimum 

tanaman jagung terjadi pada saat tanaman jagung berumur antara 40-42 hari 

setelah tanam, sehingga dapat disarankan pada umur tersebut tanaman jagung 

dapat diberi perlakuan khusus untuk mempercepat fase generatif.  

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan setidaknya 

dua model pertumbuhan sigmoid dalam menjelaskan pola pertumbuhan suatu 

tanaman, sehingga dapat dibuat perbandingan guna mendapatkan model 

pertumbuhan yang terbaik.  
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Abstrak 

Salah satu pilihan investasi jangka panjang menggunakan emas. 

Patokan harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas dunia 

yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu harga emas tetap (Gold fix) dan 

harga spot emas (spot price). Fluktuasi harga emas ini sangat 

dibutuhkan dalam membantu pengambilan keputusan. Salah satu cara  

meramalkan fluktuasi harga emas dengan menggunakan integrasi 

Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD) dan Recurrent 

Neural Network (RNN). RNN adalah salah satu jenis jaringan syaraf 

tiruan yang memiliki kemampuan komputasi yang lebih baik dari 

jaringan syaraf tiruan lain. Penelitian ini menggunakan data bulanan 

harga emas dunia mulai dari bulan Januari 1997 sampai dengan 

Desember 2016. Tujuan penelitian ini adalah  menguji dan 

menganalisis akurasi peramalan harga emas menggunakan EEMD 

yang diintegrasikan dengan RNN. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 

kinerja peramalan harga emas terbaik dengan menggunakan pola data 

6-9-1 (enam neuron masukan, sembilan neuron tersembunyi, dan satu 

neuron keluaran) dan laju pembelajaran sebesar 0,1. Selain itu, uji 

coba menggunakan perbandingan 70% data untuk pelatihan dan 30% 

data pengujian. Uji coba menghasilkan nilai MSE sebesar 0,003460 

dan nilai RMSE sebesar 0,058826. 

Kata kunci: Peramalan Harga emas, Jaringan Syaraf Tiruan, 

Ensemble Empirical Mode Decomposition, Recurrent Neural 

Network. 
 

Emas merupakan salah satu pilihan investasi jangka panjang. Emas 

memiliki dua jenis harga, yaitu harga tetap emas dan harga spot emas. Harga tetap 

emas ditentukan di London setiap hari pada pukul 10.30 GMT (London Gold AM 

Fix) dan pukul 15.00 GMT  (London Gold PM Fix). Sementara harga spot emas 

dilakukan di pasar bursa komoditi,  seperti Comex yang berlokasi di New York.  

Harga tetap emas merupakan pedoman dalam menentukan harga spot emas. Harga  

spot emas paling banyak digunakan sebagai acuan penentuan harga emas  di toko 

emas maupun penjual emas lokal di setiap negara.  

Pergerakan harga emas dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan (Aye, 

et.al, 2015). Penawaran mempengaruhi persediaan atau pasokan emas, sedangkan 

permintaan  melalui perubahan ekonomi global. Menurut Baur dan McDermott 

(2010), permintaan emas ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu : permintaan untuk 

perhiasan, permintaan untuk industri, dan investasi. Pergerakan harga emas ini 

sangat perlu dipelajari, karena dibutuhkan untuk meminimalkan resiko kerugian. 

Teknik  memahami pergerakan harga emas dengan menggunakan peramalan.  
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Peramalan harga emas telah dilakukan dalam banyak penelitian. Salah satu 

penelitian  menggunakan Multiple Linear Regression (MLR). Penelitian tersebut 

mempelajari hubungan antara harga emas dengan faktor-faktor ekonomi(Ismail 

dkk, 2009). Kemudian, Ardiyanto (2017) melakukan peramalan dengan 

menggunakan metode double exponential smoothing. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa harga emas memiliki tren dengan kecenderungan menurun. 

Metode-metode tersebut menghasilkan peramalan yang bagus jika data cenderung 

linear.  

Namun harga emas kadang tidak pasti dan  non linear, sehingga sulit 

diprediksi. Metode yang dapat mengatasi fluktuasi harga emas menggunakan 

Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD). EEMD telah terbukti cukup 

fleksibel dalam mengekstraksi sinyal dari data yang mempunyai karakteristik 

nonlinier. Ekstraksi sinyal data ini dilakukan berdasarkan pemisahan skala Setiap 

data pengamatan menggunakan penggabungan runtun waktu dan derau yang 

benar. EEMD melakukan dekomposisi data harga emas dengan penambahan white 

noise (Latif dan Herawati, 2016). Sehingga, hasil dari penelitian menunjukkan 

rata-rata ensambel mendekati runtun waktu yang benar apabila data dikumpulkan 

dengan pengamatan yang terpisah dan tingkat derau yang berbeda. Hasil EEMD 

merupakan data yang sudah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: tren 

jangka panjang, efek dari goncangan peristiwa penting, dan tren jangka pendek.  

Dalam penelitian ini, hasil keluaran EEMD akan menjadi masukan 

Recurrent Neural Network (RNN). RNN merupakan salah satu jenis jaringan 

syaraf tiruan dengan penambahan umpan balik (feedback) dari keluaran kembali 

ke masukan.  RNN memiliki kemampuan komputasi yang lebih baik dan cepat 

dibandingkan Feedforward Neural Network (Cacciola, dkk, 2012). 

 

METODE 

Metode penelitian menjelaskan tahapan-tahapan yang digunakan dalam 

membahas permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Data Runtun Waktu Harga Emas 

Data runtun waktu harga emas merupakan data yang ditampilkan berdasarkan 

waktu dan terjadi berururtan untuk harga emas. Penelitian ini menggunakan  

data dimulai dari bulan Januari 1997 sampai dengan Desember 2016 sebanyak 

240 data. 

2. Ensemble Empirical Mode Decomposition 

Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD) adalah suatu metode 

pengembangan dari Empirical Mode Decomposition (EMD) yang diteliti oleh 

Wu dan Huang (2004). Dalam metode EEMD, sinyal white noise ditambahkan 

dalam data runtun waktu untuk mengkompensasi modus campuran yang dapat 

terbentuk (Herawati dan Djunaidy, 2014). 

3. Normalisasi Data 

Normalisasi data dilakukan untuk mengubah data aktual harga emas menjadi 

data dengan nilai antara 0 sampai dengan 1, karena data akan menjadi masukan 

untuk metode jaringan syaraf tiruan yang menerima data untuk fungsi sigmoid. 

Fungsi sigmoid merupakan salah satu fungsi aktivasi pada jaringan syaraf. 

Fungsi ini biasanya digunakan untuk data runtun waktu karena memiliki sifat 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 28 

 

  
 

yang nonlinier dan terdiferensiasi secara kontinyu dalam pembelajaran 

jaringan. Rumus untuk normalisasi data menggunakan persamaan 1.  
 

𝑥′ = 𝑇𝐹𝑚𝑖𝑛 + (𝑇𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐹𝑚𝑖𝑛)  × ( 
𝑥− 𝐷𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝑚𝑎𝑥− 𝐷𝑚𝑖𝑛
) (1) 

 

Diman variabel  x’ menyatakan data hasil normalisasi, TFmin dan TFmax 

merupakan  nilai minimal dan maksimal dari rentang nilai fungsi aktivasi, x 

adalah data aktual runtun waktu yang akan dinormalisasi, Dmin dan  Dmax  

merupakan nilai minimal dan nilai maksimal dari data aktual runtun waktu. 

4. Recurrent Neural Network 

Recurrent Neural Network (RNN) merupakan salah satu jenis jaringan syaraf 

tiruan. Fungsi aktivasi RNN ini menggunakan fungsi sigmoid. Rumus untuk 

fungsi aktivasi pada lapisan tersembunyi menggunakan persamaan (1), 

sedangkan fungsi aktivasi lapisan keluaran menggunakan persamaan (2). 

𝑓𝐻(𝑋) =  
1

(1+𝑒−𝑥)
 (1)  

𝑦𝑡+1(𝑘) = 𝑓𝜏(∑ 𝑣𝑗𝑧𝑗𝑡(𝑘)𝑚
𝑗=1 ) (2) 

 

Akurasi peramalan menggunakan nilai Mean Squared Error (MSE) dan Root 

Mean Squared Error (RMSE). Persamaan MSE dapat dilihat pada persamaan 

1, sedangkan RMSE dapat dilihat pada persamaan 2. 

𝑴𝑺𝑬 =
𝟏

𝒏
∑ (𝑨𝒕 − 𝑭𝒕)

𝒏
𝒕=𝟏                                        (3) 

𝑹𝑴𝑺𝑬 =  √
𝟏

𝒏
∑ (𝑨𝒕 − 𝑭𝒕)

𝒏
𝒕=𝟏                                 (4) 

Dimana  At merupakan data aktual harga minyak mentah pada waktu ke-t. Ft 

merupakan data hasil peramalan pada waktu ke-t dan n adalah jumlah data. 

Semakin kecil nilai MSE dan RMSE, maka hasil peramalan akan semakin 

akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah penelitian dimulai dengan masukan data bulanan harga emas 

dunia. Data harga emas dimulai dari Januari 1997 sampai dengan Desember 2016 

yang diperoleh secara online. Data didekomposisi menggunakan EEMD, sehingga 

menghasilkan beberapa Intrinsic Mode Function (IMF) dan Residu. Dalam 

penelitian ini menghasilkan enam IMF dan satu residu seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. Hasil keluaran EEMD untuk masing-masing IMF dan residu akan 

dinormalisasi, karena metode penelitian ini menggunakan salah satu jenis jaringan 

syaraf  dengan fungsi aktivasi sigmoid. Sehingga data perlu ditransformasi dengan 

nilai antara 0 sampai dengan 1. Kemudian data hasil normalisasi dibagi menjadi 

dua, yaitu data pelatihan dan pengujian. Setelah itu, data akan diproses 

menggunakan metode Recurrent neural network (RNN). Langkah terakhir 

dilakukan proses denormalisasi untuk mendapatkan hasil peramalan. Hasil 

peramalan ini akan diuji dengan melihat akurasinya melalui nilai MSE dan 

RMSE.  
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Gambar 1. Hasil dekomposisi data Bulanan harga emas menggunakan EEMD 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja peramalan 

menggunakan gabungan metode EEMD dan RNN. Perbandingan dilakukan 

dengan menggunakan perubahan nilai laju pembelajaran seperti pada Tabel 1. 

Sementara Tabel 2 merupakan hasil peramalan dengan menggunakan variasi 

perbandingan jumlah pelatihan dan pengujian. 
 

Tabel 1. Perbandingan hasil peramalan dengan variasi laju pembelajaran 

Laju 

pembelajaran 
MSE RMSE 

0,01 0,006316 0,079473 

0,06 0,005314 0,072895 

0,08 0,010555 0,102735 

0,09 0,009622 0,098092 

0,1 0,003460 0,058826 

0,2 0,007519 0,086712 

0,3 0,007085 0,08417 

0,4 0,009284 0,096354 

0,5 0,008947 0,094588 

 

Tabel 2. Perbaandingan hasil peramalan dengan variasi persentase pelatihan dan pengujian 

 

MSE RMSE 

70%:30% 0,003460 0,058826 

50%:50% 0,006791 0,082408 

60%:40% 0,01291 0,113623 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditunjukkan bahwa nilai MSE dan RMSE 

terkecil diperoleh dari pengujian data dengan menggunakan laju pembelajaran 

sebesar 0,1. Pola data ini menghasilkan MSE sebesar 0,003460 dan RMSE 

sebesar 0,058826. Sementara Tabel 2 dapat ditunjukkan bahwa nilai MSE dan 

RMSE terkecil diperoleh dari perbandingan persentase menggunakan 70% jumlah 
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pelatihan dan 30% jumlah pengujian. Pola data ini menghasilkan MSE sebesar 

0,003460 dan RMSE sebesar 0,058826. 

Grafik perbandingan hasil peramalan EEMD-RNN dengan data aktual 

dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan gambaran seberapa dekat 

data hasil proses peramalan dengan data actual. Semakin dekat kecil nilai MSE 

dan RMSE, maka semakin dekat garis yang kan terbentuk antara data hasil 

peramalan dan data aktual. 
 

 
 

Gambar 3. Grafik perbandingan hasil peramalan untuk EEMD-RNN dengan data aktual 

harga emas 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pengujian  dan analisis akurasi peramalan harga emas 

menggunakan EEMD yang diintegrasikan dengan RNN melalui perbandingan 

variasi laju pembelajran dan persentase jumlah data untuk pelatihan dan pengujian 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil uji coba perbandingan variasi laju pembelajaran dapat disimpulkan 

bahwa kinerja terbaik  dengan menggunakan nilai 0,1. Hal ini dapat dari nilai 

MSE dan RMSE terkecil berturut-turut sebesar 0,003460 dan 0,058826. 

b. Hasil uji coba perbandingan persentase jumlah data untuk pelatihan dan 

pengujian disimpulkan bahwa metode peramalan yang mengintergasikan 

metode EEMD dengan RNN dalam penelitian memberikan hasil yang lebih 

baik dengan menggunakan 70% data pelatihan dan 30% data pengujian.  

 

SARAN 

 

Penelitian  ini masih berupa potongan-potongan program yang terpisah 

satu dengan yang lainnya, maka saran pengembangan dengan menyediakan 

sebuah program aplikasi terintegrasi agar peramalan yang dikembangkan dalam 

penelitian dapat digunakan dengan mudah. Program aplikasi terintegrasi tersebut 

harus menyediakan antarmuka yang akan memudahkan pengguna untuk 

melakukan berbagai skenario peramalan. 

 

U
SD

 /
 o

z

Bulan
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RNN
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Abstrak 

Fenomena yang terjadi pada penyebaran virus ebola di dua 

negara yaitu banyaknya subpopulasi terinfeksi dalam suatu negara 

yang tidak hanya disebabkan oleh individu terinfeksi pada satu negara 

tetapi dapat disebabkan oleh individu dari negara lain yang melakukan 

perjalanan, sehingga individu yang terinfeksi dapat menularkan ke 

individu yang rentan. Berdasarkan fenomena tersebut, dibentuk model 

matematika SEIR untuk mengetahui dinamika penyebaran virus di 

negara Guinea dan Sierra Leone dengan dilakukan simulasi pada 

Runge Kutta Orde-4. Dalam hal ini ditentukan bilangan reproduksi 

dasar untuk mengetahui kestabilan dan aliran penyebaran virus. Pada 

bilangan reproduksi dasar menunjukkan ℛ0 > 1 yang berarti bahwa 

kedua negara tersebut dalam keadaan endemik. Pada hasil simulasi 

menunjukkan bahwa negara Sierra Leone memiliki penyebaran yang 

lebih tinggi dibandingkan negara Guinea, hal ini dikarenakan adanya 

transmisi virus di negara Sierra Leone yang lebih tinggi dan sesuai 

berdasarkan grafik kasus penyebaran virus Ebola. 

Kata kunci: Model matematika SEIR; Virus Ebola; Bilangan 

Reproduksi Dasar; Runge Kutta orde-4 

 

Dewasa ini, penyakit menular dibelahan dunia beraneka ragam, misalnya di 

Afrika Barat, penyakit yang sedang dikhawatirkan oleh penduduk Afrika dan 

World Health Organitation (WHO) adalah penyebaran virus Ebola. Penyebaran 

Virus Ebola berawal dari kelelawar yang terserang virus, dimana masyarakat di 

Afrika Barat masih sering berhubungan kontak langsung dengan hewan yang 

terinfeksi virus, sehingga banyak individu yang terjangkit, serta ketergantungan 

pada pengobatan tradisional dan praktik budaya yang melibatkan kontak fisik 

dengan individu yang terjangkit virus dan yang sudah meninggal. Virus Ebola 

menyebar melalui kontak langsung diantara individu-individu antara lain melalui 

kulit rusak atau selaput lendir dengan darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lain 

dari orang yang terinfeksi, atau dapat juga terjadi individu terinfeksi karena 

kontak dengan benda yang terkontaminasi antara lain tempat tidur dan pakaian 

yang terkontaminasi dengan cairan. (Bray, M & Chertow, 2015). 

Hariyanto, dkk (2013) mengkontruksi model pra-koalisi antara virus 

influenza H1N1-p dengan H5N1 yang menyerang hewan unggas dan manusia. 

Model tersebut dibentuk berdasarkan transisi dan perubahan genetik pada 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 33 

 

  
 

populasi individu, dilakukan analisa co-eksistensi dari kedua transmisi virus. 

Atangana & Goufo (2014) mengkontruksi model matematika pada penyebaran 

penyakit yang mematikan yaitu virus Ebola di Afrika Barat. Li, Z dkk. (2015) 

menganalisa model epidemik Susceptible Exposed Infected Treatment (SEIT) 

dengan aplikasi transmisi virus Ebola di Guinea serta dilakukan estimasi 

parameter model tersebut dengan metode Least Square. Rohmah, dkk (2016) 

mengkonstruksi model matematika SEIR. Model dibentuk adanya fenomena 

penyebaran virus ebola antar dua negara dan dilakukan analisa persistensi pada 

model tersebut. 

Pada artikel ini mengembangkan model matematika tipe SEIR (Susceptible 

Exposed Infected Removed) yang ditulis oleh Rohmah, dkk (2016) untuk 

menggambarkan fenomena dan transmisi dengan simulasi pada penyebaran virus 

Ebola antar dua negara di Afrika Barat, yaitu Guinea dan Sierra Leone. 

Selanjutnya ditentukan bilangan reproduksi dasar untuk mengetahui aliran virus. 

Pada bagian akhir berdasarkan bilangan reproduksi dasar yang diperoleh dan hasil 

ilustrasi dalam simulasi numerik menggunakan software Matlab dengan metode 

Runge Kutta Orde 4 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perpindahan 

individu antar negara pada penyebaran virus.  

 

METODE 

Metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini 

adalah menentukan bilangan reproduksi dasar untuk mengetahui aliran suatu 

virus. Untuk menentukan bilangan reproduksi dasar digunakan dengan Matriks 

generasi selanjutnya yaitu 𝑨 = 𝑭𝑽−𝟏 dan angka reproduksi dasar dapat dituliskan 

sebagai 𝓡𝟎 = 𝝆( 𝑭𝑽−𝟏) = 𝝆(𝑨), dengan 𝝆(𝑨) adalah spectral radius dari 

matriks A, yaitu maksimum modulus nilai eigen dari matriks 𝑨 Adapun langkah – 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk menghitung bilangan 

reproduksi 𝓡𝟎 dari persamaan (1) hal yang harus dilakukan pertama adalah 

pembentukan matriks 𝓕𝒊(𝒙) dan matriks 𝓥𝒊(𝒙). Didefinisikan matriks 𝓕𝒊(𝒙) 

adalah matriks yang kompenennya merupakan laju dari kemunculan infeksi baru 

pada kompartemen 𝒊, sedangkan matriks 𝓥𝒊(𝒙) adalah matriks yang kompenennya 

merupakan  laju dari perpindahan individu keluar 𝓥𝒊
−(𝒙) dan laju dari 

perpindahan individu masuk 𝓥𝒊
+(𝒙) ke kompartemen 𝒊. Setelah diperoleh 

diperoleh matriks 𝓕𝒊(𝒙) dan 𝓥𝒊(𝒙) dengan turunan parsial pada matriks Jacobi 

diperoleh matriks 𝑭 dan 𝑽. Berdasarkan matriks 𝑭 dan 𝑽, langkah selanjutnya 

mencari nilai 𝑭𝑽−𝟏. Sedemikian hingga dapat ditentukan bilangan reproduksi 

dasar 𝓡𝟎 = 𝝆( 𝑭𝑽−𝟏) = 𝝆(𝑨). Pada penyebaran virus Ebola digunakan simulasi 

dengan metode Runge kutta orde 4 berbantuan software Matlab. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan paper yang ditulis oleh Rohmah, dkk (2016), pada model ini 

populasi dibagi menjadi empat subpopulasi, yaitu subpopulasi Susceptible (S), 

subpopulasi Exposed (E), subpopulasi Infected (I), dan subpopulasi individu 

Removed (R). Perubahan masing–masing subpopulasi dipengaruhi adanya 

interaksi antara individu susceptible dan bertemunya individu infected atau (𝑠𝑖, 𝑖𝑖) 

dengan 𝑖 = 1,2. Jika 𝛽𝑖 merupakan rate penularan virus dalam satu negara dan 

peluang pertemuan adalah 𝜃𝑖, maka 𝜃𝑖𝛽𝑖𝑠𝑖
𝑖𝑖

𝑁1
 merupakan banyaknya pertemuan 
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individu susceptible berinteraksi dengan individu infected. Sedemikian hingga 

∑ 𝜃𝑖𝛽𝑖𝑠𝑖
𝑖𝑖

𝑁1

2
𝑖=1 = 𝜃𝛽𝑆

𝐼

𝑁
. Adanya interaksi subpopulasi susceptible dengan peluang 

subpopulasi infected pada negara Guinea adalah 𝜃1𝛽1𝑆1
𝐼1

𝑁1
 dan untuk negara 

Sierra Leone adalah 𝜃2𝛽2𝑆2
𝐼2

𝑁2
. Namun juga terjadi kontak antara individu 

exposed dengan individu susceptible atau (𝑠𝑖, 𝑒𝑗) dengan 𝑗 = 2,1 dimana 𝜔𝑖 

merupakan rate penularan virus antar negara dan banyaknya pertemuan adalah 𝜃𝑖, 

sehingga 𝜃𝑖𝜔𝑖
𝑠𝑖

𝑁𝑖
𝑒𝑗 merupakan banyaknya pertemuan individu exposed yang 

berinteraksi dengan individu susceptible, dimana individu exposed yang 

melakukan kontak dengan individu susceptible merupakan individu removed yang 

kembali ke exposed, yaitu individu laki-laki yang didalam spermanya masih 

terdapat virus, kemudian berhubungan kontak langsung dengan individu 

susceptible, sehingga individu susceptible dapat terinfeksi virus yang berasal dari 

indidvidu exposed. Oleh sebab itu jumlah individu tersebut dapat ditulis 

∑ 𝜃𝑖𝜔𝑖
𝑠𝑖

𝑁𝑖
, 𝑒𝑗 = 𝜃𝜔

𝑆

𝑁
𝐸2

𝑖=1 . Adanya interaksi subpopulasi exposed yang 

berinteraksi dengan peluang subpopulasi susceptible pada negara Guinea adalah 

𝜃1𝜔1
𝑆1

𝑁1
𝐸2 dan untuk negara Sierra Leone adalah 𝜃2𝜔2

𝑆2

𝑁2
𝐸1. Parameter 𝛼𝑖 

menyatakan rate travelling, dengan parameter 𝑏𝑖 adalah rate kematian, parameter 

𝑓𝑖 adalah rate individu exposed kembali ke susceptible, rate individu re moved 

kembali ke exposed adalah 𝑔𝑖, rate individu exposed yang terinfeksi adalah 𝛾𝑖, 

dan rate penyembuhan adalah 𝑘𝑖. Sedemikian hingga masing-masing subpopulasi 

tersebut dapat dibentuk dalam model matematika sebagai berikut. 
𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 𝑎1𝑁1 − 𝑏1𝑆1 − 𝜃1𝛽1𝑆1

𝐼1
𝑁1

+ 𝑓1𝐸1 − 𝛼1𝑆1 + 𝛼2𝑆2 − 𝜃1𝜔1𝐸2

𝑆1

𝑁1
 

(1) 

𝑑𝑆2

𝑑𝑡
= 𝑎2𝑁2 − 𝑏2𝑆2 − 𝜃2𝛽2𝑆2

𝐼2
𝑁2

+ 𝑓2𝐸2 − 𝛼2𝑆2 + 𝛼1𝑆1 − 𝜃2𝜔2𝐸1

𝑆2

𝑁2
 

𝑑𝐸1

𝑑𝑡
= 𝜃1𝛽1𝑆1

𝐼1
𝑁1

− 𝛾1𝐸1 − 𝑏1𝐸1 − 𝑓1𝐸1 + 𝑔1𝑅1 − 𝛼1𝐸1 + 𝛼2𝐸2 + 𝜃1𝜔1𝐸2

𝑆1

𝑁1
 

𝑑𝐸2

𝑑𝑡
= 𝜃2𝛽2𝑆2

𝐼2
𝑁2

− 𝛾2𝐸2 − 𝑏2𝐸2 − 𝑓2𝐸2 + 𝑔2𝑅2 − 𝛼2𝐸2 + 𝛼1𝐸1 + 𝜃2𝜔2𝐸1

𝑆2

𝑁2
 

𝑑𝐼1
𝑑𝑡

= 𝛾1𝐸1 − 𝑏1𝐼1 − 𝑘1𝐼1 

𝑑𝐼2
𝑑𝑡

= 𝛾2𝐸1 − 𝑏2𝐼1 − 𝑘2𝐼2 

𝑑𝑅1

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐼1 − 𝑏1𝑅1 − 𝑔1𝑅1 − 𝛼1𝑅1 + 𝛼2𝑅2 

𝑑𝑅2

𝑑𝑡
= 𝑘2𝐼2 − 𝑏2𝑅2 − 𝑔2𝑅2 − 𝛼2𝑅2 + 𝛼1𝑅1 

 

Bilangan Reproduksi Dasar  

Bilangan reproduksi dasar dapat digunakan untuk menunjukkan banyaknya 

infeksi baru yang disebabkan oleh individu terinfeksi selama individu tersebut 

hidup sebagai individu yang terinfeksi. Untuk menunjukkan bilangan reproduksi 

dasar harus memenuhi asumsi-asumsi ysng diberikan (Driessche & Wetmough, 

2002).  
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Berdasarkan Persamaan (1) ditentukan bilangan reproduksi dasar dengan 

𝐹𝑉−1, sehingga diperoleh bilangan reproduksi dasar. Untuk memenuhi (ℛ0) < 1 

yaitu dimana kondisi pada negara Guinea dan Sierra Leone dalam keadaan bebas 

penyakit dan Untuk memenuhi (ℛ0) > 1 yaitu dimana kondisi pada negara 

Guinea dan negara Sierra Leone dalam keadaan endemik maka diperoleh (ℛ0) 

sebagai berikut. 

ℛ0 = 

(𝜃1𝜔1𝛼1) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖) + (𝜃1𝛽1𝛾1)(𝛾2 + 𝑏2 + 𝑓2 + 𝛼2)(𝑏2 + 𝑘2)2
𝑖=1

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

+

2
 

 

 

 

 

 

 (𝜃2𝜔2𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)
2
𝑖=1 + (𝜃2𝛽2𝛾2)(𝛾1 + 𝑏1 + 𝑓1 + 𝛼1)(𝑏1 + 𝑘1)

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

 

 

√(
(𝜃1𝜔1𝛼1) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1 + (𝜃1𝛽1𝛾1)(𝛾2 + 𝑏2 + 𝑓2 + 𝛼2)(𝑏2 + 𝑘2)

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

+

2
 

 
(𝜃2𝜔2𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1 + (𝜃2𝛽2𝛾2)(𝛾1 + 𝑏1 + 𝑓1 + 𝛼1)(𝑏1 + 𝑘1)

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

)

2

 

 4((𝜃1𝜔1𝛼1) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖) + (𝜃1𝛽1𝛾1)(𝛾2 + 𝑏2 + 𝑓2 + 𝛼2)(𝑏2 + 𝑘2)2
𝑖=1 )

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

 

 (𝜃2𝜔2𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖) + (𝜃2𝛽2𝛾2)(𝛾1 + 𝑏1 + 𝑓1 + 𝛼1)(𝑏1 + 𝑘1)2
𝑖=1

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

 

 (𝜃1𝜔1)(𝛾1 + 𝑏1 + 𝑓1 + 𝛼1) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖) − (𝜃2𝛼2𝛽2𝛾2)(𝑏2 + 𝑘2)2
𝑖=1

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

 

(𝜃2𝜔2)(𝛾1 + 𝑏1 + 𝑓1 + 𝛼1) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖) − (𝜃1𝛽1𝛾1)(𝛾2 + 𝑏2 + 𝑓2 + 𝛼2)(𝑏1 + 𝑘1)2
𝑖=1

∏ ((𝛾𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑓𝑖 + 𝛼𝑖)(𝑏𝑖 + 𝑘𝑖))
2
𝑖=1 + (𝛼1𝛼2) ∏ (𝑏𝑖 + 𝑘𝑖)

2
𝑖=1

 

 

 

Simulasi Numerik 

Pada simulasi numerik yang dilakukan dengan bantuan software Matlab 

bertujuan untuk melihat penyebaran virus secara visual sehingga mudah untuk 

menganalisa sistem berdasarkan bilangan reproduksi dan analisa persistensi yang 

diperoleh dari model penyebaran virus antar dua negara. Pada simulasi ini, 

digunakan metode Runge Kutta orde-4.  

 

  

(2) 
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Tabel 1. Nilai awal untuk negara Guinea dan Sierra Leone (Li, Z dkk, 2015) 

 
Tabel 2 Nilai parameter pada negara Guinea dan Sierra Leone (Li, Z dkk, 2015) 

Parameter Pada negara Guinea Parameter Pada negara Sierra Leone 

𝑎1 0.03692 𝑎2 0.03658 

𝑏1 0.03692 𝑏2 0.03658 

𝜃1 1 𝜃2 1 

𝛽1 0.4 𝛽2 0.4 

𝑓1 0.0085 𝑓2 0.0085 

ω1 9.3133×10-8 ω2 9.3133×10-8 

𝛾1 0.4 𝛾2 0.4 

𝑔1 0.2 𝑔2 0.2 

𝑘1 0.05140 𝑘2 0.05140 

𝛼1 0.09 𝛼2 0.08 

 

Berdasarkan Persamaan (1), nilai awal serta nilai parameter pada Tabel 1 

dan Tabel 2 dilakukan simulasi dengan Runge Kutta Orde 4, sehingga diperoleh 

grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1 Perubahan subpopulasi di negara 

Guinea dengan rate kematian 0.01010 dan 

negara Sierra Leone dengan rate kematian 

0.01680 serta 𝛾2 > 𝛾1 

 

 

Gambar 2 Perubahan subpopulasi di negara 

Guinea dan Sierra Leone dengan rate kelahiran 

sama dengan rate kematian 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3 Perubahan subpopulasi di negara 

Guinea dan Sierra Leone dengan rate kematian 

lebih besar dari rate kelahiran 

 

 

Gambar 4 Perubahan subpopulasi di negara 

Guinea dan Sierra Leone dalam keadaan bebas 

penyakit 

 

Berdasarkan Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 dapat ditunjukkan bahwa 

sistem dalam keadaan endemik, dimana subpopulasi infected mengalami 

kenaikan. Pada Gambar 1 diberikan rate kematian kurang dari rate kelahiran, 

Subpopula

si pada 

saat 𝑡 = 0 

Nilai awal Subpopula

si pada 

saat 𝑡 = 0 

Nilai awal Subpopula

si pada 

saat 𝑡 = 0 

Nilai 

awal 

Subpopula

si pada 

saat 𝑡 = 0 

Nilai 

awal 

𝑆1 11.744.951 𝑆2 6.440.000 𝐼1 49 𝐼2 53 

𝐸1 37 𝐸2 40 𝑅1 20 𝑅2 30 
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Gambar 2 rate kelahiran sama dengan rate kematian, atau dapat dikatakan adanya 

kelahiran dan kematian adalah konstan. Untuk Gambar 3 diberikan rate kematian 

lebih besar dari pada rate kelahiran, mengakibatkan subpopulasi infected 

mengalami penurunan. Dari Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 sesuai dengan 

analisa pada bilangan reproduksi dasar saat ℛ0 > 1. Sedangkan untuk Gambar 4 

dapat ditunjukkan bahwa sistem dalam keadaan bebas penyakit, dengan 

subpopulasi susceptible mengalami kenaikan dan sesuai analisa bilangan 

reproduksi dasar saat ℛ0 < 1.  

 
Gambar 5 Kasus dan kematian virus Ebola di Afrika Barat 

 

Berdasarkan simulasi dapat ditunjukkan bahwa negara Sierra Leone 

memiliki penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan negara Guinea, hal ini 

dikarenakan adanya transmisi virus di Sierra Leone yang lebih tinggi, dari pada 

negara Guinea sesuai berdasarkan grafik kasus penyebaran virus Ebola, dimana 

negara Sierra Leone memiliki kasus penyebaran virus Ebola yang lebih tinggi 

dibandingkan negara Guinea. Adapun grafik kasus penyebaran virus Ebola dapat 

dilihat Gambar 5. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pada model penyebaran virus Ebola antar dua negara terdapat bilangan 

reproduksi dasar sebagai ambang batas kestabilan pada titik kesetimbangan bebas 

penyakit. Jika 𝓡𝟎 < 𝟏 maka titik kesetimbangan bebas penyakit stabil. Jika 𝓡𝟎 >
𝟏 maka titik kesetimbangan bebas penyakit tidak stabil. Bilangan reproduksi dasar 

yang diperoleh untuk mengetahui aliran penyebaran virus. Pada simulasi 

diperoleh negara Sierra Leone memiliki penyebaran yang lebih tinggi 

dibandingkan negara Guinea, hal ini dikarenakan adanya transmisi virus di Sierra 

Leone yang lebih tinggi, dari pada negara Guinea sesuai grafik kasus penyebaran 

virus Ebola, dimana negara Sierra Leone memiliki kasus penyebaran virus Ebola 

yang lebih tinggi dibandingkan negara Guinea. 
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GEOGRAPHICALLY WEIGHTED POISSON REGRESSION  

(Studi Kasus: Penderita Diare Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan 

Selatan)  
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1,2,3)Program Studi Matematika, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat 
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Abstrak 

Kasus diare merupakan masalah kesehatan yang terjadi di 

masyarakat, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. 

Berdasarkan data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), dari 

tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi salah satu 

penyebab kematian di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem sanitasi 

dan kebersihan di lingkungan rumah yang masih belum sesuai. 

Hubungan antar variabel pada kasus diare beserta faktor penyebabnya 

ini dapat digambarkan menggunakan kurva regresi. Namun, ada 

beberapa asumsi yang perlu dipenuhi agar hubungan antar variabel 

tepat dianalisis menggunakan regresi. Pelanggaran asumsi pada 

metode regresi ini biasa terjadi, salah satunya dikarenakan ada 

pengaruh spasial (lokasi). Seperti halnya permasalahan kesehatan pada 

umumnya, kasus diare juga bergantung pada pengamatan antar lokasi. 

Oleh karena itu, salah satu metode dalam analisis regresi spasial yakni 

Geographically Weighted Regression (GWR) dapat digunakan untuk 

melihat hubungan antar variabel yang dipengaruhi faktor spasial 

(lokasi). Namun, karena data penelitian menyebar mengikuti pola 

distribusi poisson dilakukan pendekatan lain dalam GWR, yakni 

Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR). Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa banyaknya kasus diare yang ada di 

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dimodelkan 

secara spasial. Namun secara global kasus diare di kabupaten ini 

dipengaruhi oleh luas wilayah, rumah tangga yang berperilaku hidup 

bersih dan sehat, jumlah rumah binaan yang memenuhi syarat rumah 

sehat, dan tempat pengelolaan makanan tidak higienis. 

Kata kunci: geographically weighted poisson regression, distribusi 

poisson, diare 

 

Penyakit diare merupakan salah satu masalah kesehatan penduduk negara 

berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab 

utama kematian balita di Indonesia. Penyebab utama kematian akibat diare adalah 

tata laksana yang tidak tepat di rumah maupun di sarana kesehatan sehingga untuk 

menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat. 

Langkah ini sangat berkaitan dengan salah satu langkah dalam pencapaian target 

Millennium Development Goals / MDG’s (Goal ke-4), yakni menurunkan 

kematian anak menjadi 2/3 bagian dari tahun 1990 sampai pada 2015. 
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Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering terjadi di Indonesia. 

Data Kementerian Kesehatan menyatakan pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 

kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 orang. Tahun 2009 

terjadi KLB di 24 kecamatan dengan jumlah kasus 5756 orang, kematian dialami 

100 orang. Sedangkan di tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan 

jumlah penderita 4204 orang, kematian 73 orang. 

Diare tersebar di semua kelompok umur dengan prevalensi tertinggi 

terdeteksi pada anak balita usia 1-4 tahun, lebih banyak terjadi di pedesaan 

dibandingkan perkotaan, dan cenderung lebih tinggi terjadi pada kelompok 

pendidikan rendah. Bahkan, data penelitian Kementerian Kesehatan menyebutkan 

bahwa semakin pendidikan ibu meningkat dan semakin tinggi indeks kekayaan 

kuantil rumah tangga, maka semakin rendah prevalensi diare. 

Oleh sebab itu, kasus diare di suatu daerah dapat dipandang sebagai suatu 

fenomena dari keheterogenan spasial, yang biasanya ditunjukkan dengan 

kecenderungan masyarakat yang mengelompok pada suatu wilayah tertentu akan 

sangat berkorelasi dengan kasus kesehatannya. Keragaman geografis yang 

memengaruhi kesehatan penduduk dan besarnya tingkat kesejahteraan sering 

disebabkan oleh faktor-faktor dengan dimensi spasial, seperti sumbangan sumber 

daya alam dan akses untuk layanan seperti kesehatan dan pendidikan (Henninger 

& Snel, 2002). Salah satu daerah yang menarik untuk dijadikan wilayah studi 

kasus penelitian adalah Kabupaten Banjar. Kabupaten ini merupakan salah satu 

kabupaten di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah terbesar ketiga setelah 

Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni seluas 4.668,50 km2 

dengan jumlah penduduk 545.397 jiwa (BPS, 2016). Lokasinya sebagai trans 

Kalimantan, penyangga kota Banjarmasin, dekat dengan pusat pemerintahan 

provinsi, airport, pelabuhan serta lokasi terminal regional menjadikan kedudukan 

kabupaten ini menjadi sangat strategis. Kabupaten yang memiliki populasi 

penduduk terbesar kedua setelah kota Banjarmasin. Beberapa penelitian mengenai 

kesehatan mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor memengaruhi tingkat 

kesehatan penduduk di suatu wilayah sehingga perlu dilakukan identifikasi faktor-

faktor yang paling berpengaruh terhadap kesehatan penduduk, khususnya kasus 

diare di Kabupaten Banjar, agar dapat dipergunakan sebagai perencanaan 

kesehatan sehingga pembangunan lebih terarah. 

Dalam menjelaskan pola hubungan antara variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh variabel prediktor, seperti pada kasus kesehatan dapat digunakan 

kurva regresi. Pendekatan kurva regresi yang sering digunakan adalah pendekatan 

regresi parametrik, dengan mengasumsikan bentuk kurva regresi diketahui 

(seperti linier, kuadratik, kubik) dan residual harus identik, independen, dan 

berdistribusi normal (Draper and Smith, 1992). Namun, sering terjadi pelanggaran 

asumsi identik dan independen sehingga diindikasikan adanya pengaruh spasial 

karena dalam pengamatan di suatu lokasi bergantung pada pengamatan di lokasi 

lain yang berdekatan (neighbouring). Untuk mendapatkan informasi pengamatan 

yang dipengaruhi oleh ruang atau lokasi dapat dilakukan langkah analisis 

menggunakan metode spasial. 

Geographically Weighted Regression (GWR) adalah salah satu metode yang 

cukup efektif untuk mengestimasi data yang memiliki spatial heterogeneity 

(Brunsdon, Fotheringham & Charlton, 1996). Ide dasar GWR adalah bahwa 

parameter dapat dihitung dimanapun pada area studi dengan variabel dependen 
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dan satu atau lebih variabel independen yang telah diukur di tempat-tempat yang 

lokasinya diketahui (Charlton & Fotheringham, 2009). Berdasarkan distribusi 

variabel dependen, GWR terdiri atas 3 jenis, yaitu model gaussian, model poisson, 

dan model logistik. Dalam penelitian ini diketahui bahwa banyaknya kasus diare 

yang terjadi di Kabupaten Banjar sebagai variabel dependen merupakan data yang 

berupa jumlah dengan nilai integer positif sehingga membentuk pola distribusi 

poisson. Oleh karena itu, GWR yang digunakan menggunakan pendekatan model 

poisson yang biasa disebut Geographically Weighted Poisson Regression 

(GWPR) sehingga dapat dianalisis faktor-faktor yang memengaruhi kasus diare di 

kabupaten ini dengan pendekatan GWPR. 

 

REGRESI POISSON 

Regresi Poisson merupakan salah satu bentuk pendekatan regresi yang 

memiliki karakteristik dengan data berbentuk integer positif, dan variabel 

prediktor tidak berdistribusi normal. Suatu variabel acak didefinisikan membentuk 

pola distribusi poisson jika fungsi peluangnya adalah sebagai berikut.  
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Selanjutnya, karena bentuk fungsi peluang yang berdistribusi poisson seperti 

pada (1) maka dapat dibentuk model regresi Poisson sebagai berikut. 
 '1 )'( ix

ii exg  

            
(2) 

Proses pendugaan parameter pada regresi poisson dilakukan menggunakan 

metode Maximum Likelihood. (Stone, 1996) 

 

GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION 

Pada analisis regresi, seringkali hubungan antar variabel pada data 

penelitian digambarkan dalam suatu unit geografis tertentu dan diestimasi 

menggunakan satu persamaan regresi global. Hal tersebut berakibat pada 

terbentuknya estimasi parameter global yang diasumsikan untuk diterapkan secara 

sama pada setiap area penelitian (Zhao, 2005). Apabila data penelitian memiliki 

sifat spatial heterogeneity, maka GWR dapat menjadi salah satu metode yang 

digunakan untuk proses estimasi parameter (Brunsdon et.al., 1996). GWR akan 

menghasilkan estimasi parameter lokal, dimana masing-masing area penelitian 

akan memiliki parameter yang berbeda. 

Pada model GWR, diasumsikan bahwa masing-masing lokasi pengamatan 

memiliki kordinat spasial. Kordinat spasial pada lokasi pengamatan ke-i 

dilambangkan dengan  ii vu , . Persamaan umum GWR (Fotheringham, Brunsdon 

& Charlton, 2002) adalah sebagai berikut: 

    nixvuvuy iijiij

p

i
iii ,...,2,1,,,

1
0 


                        (3) 

 

dimana iy  adalah nilai variabel dependen pada pengamatan ke-i, 
ijx  adalah nilai 

variabel independen ke-j pada pengamatan ke-i,  ii vu ,0  adalah 

konstanta/intercept pada pengamatan ke-i,  iij vu ,  adalah nilai fungsi variabel 
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independen 
jx  pada pengamatan ke-i, p adalah jumlah variabel independen, 

 ii vu ,  adalah titik kordinat lokasi pengamatan ke-i, dan   adalah random error 

yang diasumsikan berdistribusi ),0( 2
IN  dengan  Tn ,...,, 21ε  dan I  

adalah matriks identitas. 

Parameter yang dihasilkan pada model GWR akan berbeda-beda pada 

masing-masing lokasi, sehingga terdapat sebanyak n×k parameter yang harus 

diestimasi, dimana n adalah jumlah lokasi pengamatan dan k = p +1 adalah jumlah 

paramater pada masing-masing lokasi pengamatan. Untuk mengestimasinya, 

digunakan metode Weighted Least Squares (WLS) yaitu dengan memberikan 

penimbang/pembobot yang berbeda pada setiap lokasi pengamatan. 

 

METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dinas Kesehatan dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016. Unit observasi yang digunakan adalah 19 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Banjar. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan 

derajat kesehatan adalah variabel-variabel yang digunakan oleh Kementerian 

Kesehatan RI pada kasus diare di Indonesia dengan beberapa modifikasi sesuai 

dengan ketersediaan data di lapangan. Keseluruhan variabel yang digunakan 

adalah:  

Y 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

banyaknya penderita diare per kecamatan 

luas wilayah per kecamatan 

jumlah rumah tangga per kecamatan 

kepadatan penduduk per kecamatan 

rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat per kecamatan 

jumlah rumah per kecamatan 

jumlah rumah binaan yang memenuhi syarat rumah sehat per kecamatan 

penduduk dengan akses air bersih per kecamatan 

penduduk dengan akses sanitasi sehat per kecamatan 

tempat pengelolaan makanan tidak higienis per kecamatan 

 

Metode penelitian yang digunakan sebagai langkah-langkah untuk mencapai 

tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai variabel respon dan 

variabel-variabel prediktor serta data spasial titik koordinat masing-masing 

kecamatan.  

2. Deskriptif dan identifikasi data.  

Deskriptif bertujuan untuk mengetahui karakteristik data. Sedangkan 

identifikasi meliputi pengujian masalah multikolinieritas antar variabel 

prediktor melalui nilai VIF (Variance Inflation Factors) dan identifikasi 

hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor yang dapat 

ditunjukkan dari matrik plot dan nilai korelasi. 

3. Memodelkan GWPR dengan pembobot fungsi adaptive gaussian dan fungsi 

adaptive bisquare dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menentukan bandwidth yang optimum berdasarkan nilai Cross Validation 

(CV) yang minimum dari hasil iterasi. 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 43 

 

  
 

b. Menentukan pembobot dengan menggunakan fungsi kernel adaptive 

gaussian dan fungsi kernel adaptive bisquare 

c. Mengestimasi parameter-parameter model GWPR. 

d. Menguji kesesuaian model GWPR (goodness of fit) dengan hipotesis: 

H0 : pkvu kiik ,...,2,1,0,)(    

H1 : Minimal ada satu pkvu kiik ,...,2,1,0,)(    

e. Menguji parameter model dengan hipotesis: 

H0 : pkvu iik ,...,2,1,0,0)(   

H1 : Minimal ada satu pkvu iik ,...,2,1,0,0)(   

4. Membandingkan model GWPR dengan pembobot fungsi kernel adaptive 

gaussian dan fungsi kernel adaptive bisquare dengan melihat nilai Mean 

Square Error (MSE) yang diperoleh dari uji kesesuaian model. Model 

dikatakan lebih baik jika mempunyai nilai MSE yang lebih kecil. 

5. Interpretasi model terbaik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan pemodelan regresi dengan pendekatan spasial, perlu 

dilakukan pengujian multikolinieritas untuk mengetahui korelasi antar variabel 

prediktor secara linier. Pengujian yang dilakukan dapat menggunakan VIF 

(Variance Inflation Factors). Antar variabel prediktor mengalami 

multikolinieritas jika nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan menggunakan kriteria 

VIF ini terlihat bahwa terdapat 5 (lima) variabel prediktor yang memiliki nilai 

lebih dari 10, yakni jumlah rumah tangga, kepadatan penduduk, jumlah rumah, 

penduduk dengan akses air bersih, dan penduduk dengan sanitasi sehat sehingga 

kelima variabel prediktor tersebut dikeluarkan dari model. Selain itu, dilakukan 

pula pendeteksian korelasi antar variabel respon dengan variabel prediktor. 

Semakin besar korelasi maka hubungan antar variabel respon dengan variabel 

prediktor makin baik dimodelkan menggunakan model regresi. Pada pendeteksian 

korelasi terlihat bahwa korelasi antar variabel respon dan variabel prediktor kuat, 

hanya variabel banyaknya kasus diare dengan luas wilayah yang memiliki korelasi 

rendah sebesar -0,202. Nilai ini diperoleh melalui hasil olah data menggunakan 

Software IBM SPSS Statistics 21. 

 

Ada 3 (tiga) model yang akan diuji, yaitu sebagai berikut. 

Model 1 : Y VS X1, X4, X6 

Model 2 : Y VS X1, X4, X6, X9 

Model 3 : Y VS X4, X6, X9 

 

Selanjutnya variabel prediktor yang memiliki korelasi yang tinggi dan telah 

bebas dari multikolinieritas serta memiliki nilai AIC terkecil dimodelkan 

menggunakan model regresi dengan pendekatan spasial. Adapun pengolahan data 

untuk mendeteksi model regresi dengan pendekatan spasial ini menggunakan 

Software GWR4. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  

 
 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 44 

 

  
 

Tabel 1. Model GWPR Menggunakan Fungsi Kernel dengan Kriteria AIC 

Model Fungsi Kernel AIC 

Model 1 

Model 2 

Model 3 

Adaptive Gaussian 

 

 

3941,468403 

2399,040808 

2538,502008 

Model 1 

Model 2 

Model 3 

Adaptive Bi-Square 4077,007702 

2488,056358 

2538,502008 

 

Karena dalam penelitian ini dilakukan pemodelan regresi spasial dengan 

variabel respon membentuk pola distribusi poisson (GWPR), maka langkah awal 

yang dilakukan adalah melihat kriteria nilai AIC untuk mendapatkan bandwith 

optimum sehingga diperoleh hasil iterasi yang konvergen. Setelah mendapatkan 

nilai bandwith optimum, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan matriks 

pembobot untuk tiap lokasi pengamatan. Matriks pembobot dibentuk dari fungsi 

adaptive gaussian dan fungsi adaptive bisquare, kemudian dilihat perbandingan 

keduanya untuk menentukan nilai AIC terkecil. Semakin kecil nilai AIC akan 

memiliki nilai bandwith yang optimum. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 

model yang memiliki AIC terkecil adalah model kedua dengan menggunakan 

fungsi kernel adaptive gaussian. Model kedua adalah model dengan kasus diare 

yang dipengaruhi oleh luas wilayah, rumah tangga yang berperilaku hidup bersih 

dan sehat, jumlah rumah binaan yang memenuhi syarat rumah sehat, dan tempat 

pengelolaan makanan tidak higienis. 

 
Tabel 2. Uji Kesesuaian Model GWPR dengan Model Regresi Poisson 

Model Devians Df Devians/df Fhit 

Model Poisson 

Model GWPR 

2478,056 

2388,399 

14,000 

13,399 

177,004 

178,257 

0,993 

 

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai Fhit sebesar 0,993 sehingga apabila 

dibandingkan dengan nilai F(0,05;14;13) sebesar 2,53 yang menggunakan nilai 

taraf nyata (α) sebesar 5% maka disimpulkan terjadi penerimaan H0 atau dengan 

kata lain tidak ada perbedaan antara model GWPR dan regresi poisson sehingga 

kedua model baik digunakan untuk melihat hubungan antar kasus diare dengan 

faktor-faktor yang diduga berpengaruh seperti pada model kedua. 

Untuk melihat variabel prediktor pada model kedua yang signifikan 

mempengaruhi model dapat dilakukan pengujian parameter secara parsial. Dari 

hasil output GWR4 diperoleh bahwa luas wilayah, rumah tangga yang berperilaku 

hidup bersih dan sehat, jumlah rumah binaan yang memenuhi syarat rumah sehat, 

dan tempat pengelolaan makanan tidak higienis signifikan memengaruhi model 

untuk setiap kecamatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kasus diare di 

wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dimodelkan 

menggunakan regresi poisson dengan pendekatan spasial. Namun, faktor-faktor 

yang memengaruhi kasus diare di wilayah ini tidak dipengaruhi faktor spasial atau 

dengan kata lain setiap kecamatan memiliki variabel prediktor yang signifikan 

secara global, yakni luas wilayah, rumah tangga yang berperilaku hidup bersih 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 45 

 

  
 

dan sehat, jumlah rumah binaan yang memenuhi syarat rumah sehat, dan tempat 

pengelolaan makanan tidak higienis. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

dilakukan pemodelan kasus diare menggunakan analisis regresi dengan 

pendekatan lain dan faktor-faktor yang diduga berpengaruh selain 9 (sembilan) 

variabel prediktor yang ada dalam penelitian ini agar diperoleh analisis yang lebih 

baik. 
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PEMODELAN  KASUS  DEMAM  BERDARAH DI KOTA BANDUNG 

MENGGUNAKAN  ANALISIS GEOGRAPHYCALLY WEIGHTED 

REGRESSION (GWR)  

 

Euis Sartika1), Endang Habinuddin2), Agus Binarto 3) 
1,2,3, Politeknik Negeri Bandung  

euissartika_sartika@yahoo.com 

 

Abstrak 

Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan 

oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegepty, 

nyamuk rumah yang menggigit manusia pada siang hari (Kristina & 

Leny, 2004).  Nyamuk Aedes aegypti tersebar di Indonesia, kecuali 

daerah dengan ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan 

laut. Nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia tidak membedakan 

usia dan jenis kelamin. Pada tahun 2016, kejadian demam berdarah 

terjadi di kota Bandung, yaitu 3447 kasus dengan angka kematian 7 

orang dan ini termasuk angka tertinggi untuk Indonesia. Berdasarkan 

geografis, kota Bandung berada di tengah-tengah Jawa Barat terletak 

pada ketinggian rata-rata kurang lebih 768 meter di atas permukaan 

laut dengan kepadatan jumlah penduduk sebesar 38.983 orang/km2 

(BPS Bandung, 2012). Kota Bandung  merupakan habitat yang cocok 

untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti, sehingga berpotensi 

besar dalam menyebarkan penyakit Demam Berdarah. Selain itu, 

Bandung sebagai ibukota Jawa Barat merupakan kota yang dengan 

tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk tinggi. Beberapa penelitian 

sebelumnya tentang Demam Berdarah menggunakan  tingkat 

mobilitas,  tingkat kepadatan penduduk, rata-rata usia dan  jumlah 

puskesmas sebagai variabel bebas dengan objek lokasi penelitian 

berbeda, namun belum ada yang menjadikan kota Bandung sebagai 

lokasi penelitian.  Pada penelitian ini, selain digunakan variabel-

variabel tingkat kepadatan penduduk, tingkat mobilitas penduduk, 

rata-rata usia penderita, jumlah Puskesmas, juga terdapat variabel 

bebas lain yaitu : jarak dari Puskesmas ke RS terdekat dan jumlah 

kader jumantik yang ada di tiap kecamatan. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

DINKES kota Bandung, BPS kota Bandung, Disdukcapil kota 

Bandung, puskesmas-puskesmas, dan kecamatan-kecamatan di kota 

Bandung. Sebagai variabel respon adalah jumlah penderita demam 

berdarah tahun 2015 dari 30 kecamatan kota Bandung. Penelitian ini 

menggunakan  analisis GWR (Geographycally Weighted Regression) 

atau regresi local, karena data yang digunakan memperhitungkan 

faktor lokasi. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap regresi lokal yakni: 

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R square GWR adalah 

0,739155 artinya 73,92%, variasi banyaknya penderita DB kecamatan 

kota Bandung dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dan sisanya 

26,08% dijelaskan oleh faktor lain. 

mailto:euissartika_sartika@yahoo.com
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Kata kunci: demam berdarah, Geographycally Weighted Regression, 

r square 

 

Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegepty, nyamuk rumah yang menggigit 

manusia pada siang hari (Kristina & Leny, 2004).  Nyamuk Aedes aegypti tersebar 

di Indonesia, kecuali daerah dengan ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas 

permukaan laut. Nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia tidak membedakan 

usia dan jenis kelamin. Radius jarak terbang nyamuk Aedes aegypti ini adalah 50-

100 meter. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian demam berdarah sangat 

kompleks, antara lain iklim dan pergantian musim, kepadatan penduduk, mobilitas 

penduduk, dan transportasi. Tjiptoherijanto (2000) menyatakan bahwa mobilitas 

penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara 

menyeluruh. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah 

ke daerah lain. Mobilitas penduduk telah menjadi penyebab dan penerima dampak 

dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Dampak sosial 

yang diakibatkan oleh mobilitas penduduk adalah kepadatan jumlah penduduk dan 

meningkatnya penyebaran suatu penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam 

berdarah. Sutaryo (2005) juga menyebutkan bahwa mobilitas penduduk 

mengakibatkan kepadatan penduduk meningkat. Faktor lain yang menjadi 

penyebab sebaran penyakit Demam Berdarah adalah kepadatan penduduk karena 

jumlah penduduk yang padat akan meningkatkan insiden kasus demam berdarah 

meningkat.  

    Demam Berdarah (DB) banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. 

Penyakit DB merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di 

Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah 

seiring dengan meningkatnya mobilitas dan  kepadatan penduduk. Bandung 

merupakan kota yang mobilitas penduduknya tinggi dan terhitung padat  

penduduk. Hubungan antara Jumlah penderita dan luas daerah penyebaran  searah 

dengan kekuatan sedang (Achmadi  dkk, 2013). Menurut Apriyandika (2013), 

kepadatan  penduduk mempengaruhi kejadian Demam Berdarah sebesar 16,2%, 

sehingga terdapat faktor lain yang  mempengaruhi sebesar 83,8%.  

Berdasarkan geografis, kota Bandung berada di tengah-tengah Jawa Barat 

terletak pada ketinggian rata-rata kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut 

dengan kepadatan jumlah penduduk sebesar   38.983    orang/km2 (  BPS 

Bandung, 2012 ). Kota Bandung  merupakan habitat yang cocok untuk 

perkembangan nyamuk Aedes aegypti, sehingga berpotensi besar dalam 

menyebarkan penyakit Demam Berdarah. Menurut data Dinas Kesehatan Jawa 

Barat, hingga September 2016 jumlah penderita demam berdarah  di Jabar sudah 

mencapai 30.269 orang, dengan angka kematian sebanyak 244 orang. Pada tahun 

2015 , penderita Demam Berdarah sebanyak 22.071 orang dengan jumlah 

kematian 182 orang. Pada tahun 2014, penderita Demam Berdarah sebanyak 

18.140 orang  dengan korban jiwa 178 orang. Pada tahun 2016, kejadian Demam 

Berdarah terjadi di kota Bandung, yaitu 3447 kasus dengan angka kematian 7 

orang dan ini termasuk angka tertinggi untuk Indonesia. Hal inilah yang menjadi 

dasar pemilihan kasus penyebaran Demam Berdarah di kota Bandung sebagai 

objek penelitian dengan periode waktu yang dipilih adalah tahun 2015 , 
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 Kota Bandung merupakan Ibu kota Propinsi Jawa Barat yang terletak 

diantara 107° 36” Bujur Timur, 6° - 55’ Lintang Selatan. Ketinggian tanah 791 

meter di atas permukaan laut, titik terendah ± 675 meter berada di sebelah selatan 

dengan permukaan relatif datar dan titik tertinggi ± 1.050 meter berada di sebelah 

utara dengan kontur yang berbukit-bukitl. Kota Bandung memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 2.424.957 jiwa dengan luas 167,31 km2. Diperoleh angka 

kepadatan penduduk sebesar 14.494 jiwa/km. Kasus Demam Berdarah yang 

terjadi pada tahun 2011 sebanyak 3.901 kejadian. Pada tahun 2010 Kota Bandung 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.394.873 jiwa dengan luas 167,31 km2. 

Kepadatan penduduk pada tahun 2010 sebesar 14.314 jiwa/km. Kasus Demam 

Berdarah yang terjadi pada tahun 2010 sebanyak 3.435 kejadian (Profil Kesehatan 

Kota Bandung, 2011). 

Beberapa penelitian mengenai kasus penyebaran penyakit Demam 

Berdarah ini telah banyak dilakukan dengan metode dan objek lokasi yang 

berbeda pula. Namun penelitian kasus Demam Berdarah dengan objek lokasi kota 

Bandung dengan sampel 30 kecamatan  belum pernah dilakukan. Kasus 

penyebaran penyakit Demam Berdarah bergantung pada wilayah atau lokasi dan 

akan berbeda karakteristiknya untuk tiap wilayah atau lokasi  Untuk itu, analisis 

dan metode yang paling tepat digunakan adalah data spasial dan metode 

Geographically Weighted Regression (GWR).  Data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yakni data spasial dan data non spasial berskala numerik/ angka. 

Variabel respon dalam penelitian ini meliputi data  banyaknya penderita demam 

berdarah di kota Bandung. Sedangkan variabel penjelas/ bebas/prediktor meliputi  

mobilitas penduduk/, kepadatan penduduk, rata-rata umur penderita, dan jumlah 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu di kelurahan wilayah kota Bandung. Dalam 

penelitian ini, akan ditambahkan variabel penjelas yaitu jarak dari Puskesmas  ke 

Rumah sakit  terdekat. Hal ini sangat beralasan,  karena  penanggulangan yang 

cepat dan tepat dalam kasus demam berdarah akan mengurangi resiko yang lebih 

besar yaitu kematian. Sedangkan variabel penjelas tambahan lainnya adalah 

banyaknya petugas kader penyakit Demam Berdarah di tiap kecamatan. Petugas 

kader sangat besar peranannya dalam rangka mensosialisasikan pencegahan 

penyakit Demam Berdarah kepada masyarakat.  

Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor spasial dan non spasial 

yang memengaruhi penyebaran penyakit  Demam Berdarah di kota Bandung pada 

tahun  2015 dengan menggunakan analisis Geographycally Weighted Regression 

(GWR). 

 

Analisis Spasial Geographically Weighted Regression (GWR)  

   Geographically Weighted Regression (GWR) yang didefinisikan oleh 

Fotheringham, dkk (2002) merupakan metode regresi yang menghasilkan penduga 

parameter yang dapat memprediksi respon setiap lokasi dan dirumuskan sebagai 

berikut. 





p

j

iiijiioi vuvuy
1

),()(  ..........................................(1)  

dengan   

),( iij vu  adalah koefisien regresi peubah prediktor ke-j untuk setiap lokasi 

),( ii vu                       
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 ),( ii vu   adalah longitude dan latitude untuk lokasi ke-i  

 i  adalah peubah acak pengamatan ke-i 

Asumsi yang mendasari konsep GWR adalah kenormalan dari residual,  

multikolinearitas lokal, autokorelasi spasial, dan heterogenitas spasial, berikut 

penjelasannya. 

➢ Untuk menguji kenormalan residual digunakan uji Kolmogorov-Smirnov.  

➢ Uji multikolinieritas lokal digunakan kriteria VIF ),( ii vu  (Varians Inflation 

Factor) dimana multikolinieritas lokal terdeteksi jika nilai VIF ),( ii vu  > 10.  

➢ Uji Moran’s I digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi spasial, 

yakni mengidentifikasi suatu lokasi dari pengelompokkan spasial atau 

autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial adalah korelasi antara variabel 

dengan dirinya sendiri berdasarkan ruang (Lembo, 2006).  

       Misalkan terdapat variabel dari data yang berukuran n dimana i ≠ j, i = 1, 

2,…, n, j = 1, 2, …,n maka rumus dari Moran’s I dinyatakan sebagai berikut (Lee 

& Wong, 2001):  
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  Keterangan :  

pembobot matriksunsur  
ij

w

 x varibelrata-ratax




 

Nilai harapan (ekspektasi) dari Moran adalah :  

1

1
)(




n
IIE  .........................................................................(3) 

Statistik uji (Lee & Wong, 2001:157) adalah :  

Var(I)

)(1 IE
Zhit


  ..............................................................................(4)  

➢ Uji Breusch-Pagan (BP) digunakan untuk menguji keheterogenan spasial. 

             Pengujian dengan metode grafik, uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

meregresikan eror (residual)  dengan Y, eror (residual)  dengan X, dan  QQ 

Plot,  plot residual yeng menunjukkan pola sebaran  tertentu 

mengindikasikan adanya gejala hetrokedastisitas.   

➢ Metode Least Square digunakan untuk melakukan pendugaan parameter 

model GWR yang diberi pembobot (Weighted Least Square) berupa titik 

koordinat lokasi. Pendugaan parameter dilakukan dengan cara matriks : 

  )5(....................),('),('),(
1

YvuWXXvuWXvu iiiiiij









 

Keterangan :   

X adalah matriks prediktor berdimensi n x (p+1) 

Y adalah matriks respon berdimensi n x 1 

            


j adalah vektor penduga parameter GWR peubah prediktor ke-j untuk 

setiap lokasi ke-   i.  
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➢ Pembobot berfungsi untuk memberikan hasil pendugaan parameter yang 

berbeda pada setiap lokasi. Matriks pembobot lokasi ke-i bergantung dari 

jenis fungsi pembobot. Karena titik-titik pada data tersebar secara 

beraturan, digunakan Fixed Bisquare Kernel. Pembobot Fixed Bisquare 

Kernel didefinisikan oleh Leung , dkk., 2000 dirumuskan  sebagai berikut :  

                  
22 ))(1(

h

dii   ,     iid ≤ h 

iiW =                                                           .................................(6) 

  0                      , iid > h 

            Keterangan : iid  adalah  jarak Euclidean antar lokasi  ),( ii vu  

iid = )7......(..........)()( 22

  iiiiii vvuu  

dan bandwidth (h) adalah lingkaran radius bandwidth dari titik pusat 

lokasi.  

➢ Untuk menentukan bandwidth optimum digunakan  cross validation (CV) 

(Fotheringham, dkk, 2002) yang dirumuskan sebagai berikut : 

          
.

n

1i

2(h))'iy
i

(yCV(h) 



  ..................(8) 

Dengan 


iy adalah penduga yi (fitting value) dan pengamatan lokasi  ),( ii vu

dihilangkan dari proses pendugaan.  

➢ Pengujian signifikansi parameter model GWR pada setiap lokasi 

parameter secara simultan menggunakan kriteria  :  

             tolak Ho  jika statistik uji > )1,(
*

1

2
1  pnF


 . 

  Jika Ho  benar maka statistik uji:  
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  Keterangan : SSE(H0)=yT(1-L)Ty ; SSE (H1)= yT(1-H)Ty 

                      H=X(XTX)-1XT : iT

i LLtr ))1(()1(   

 

                     L(nxn)= 
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➢ Pengujian parameter secara parsial dilakukan dengan kriteria : 

   tolak H0 jika statitik uji |t|> )1,(  pnt   

   Jika H0 benar maka gunakan statistik uji:   

)1(~
),(





pn

jj

iij
t

c

vu




..................................(11)  

➢ Untuk menghitung sejauh mana model sesuai, digunakan koefisien 

determinasi (R2) model GWR. Koefisien determinasi dapat menjelaskan  
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seberapa besar  keragaman peubah respon dijelaskan oleh peubah 

prediktor pada setiap lokasi.  

 

METODE 

Langkah analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :    

1. Membuat deskripsi data mengenai  gambaran banyaknya penderita penyakit 

demam Berdarah dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya. 

2. Melakukan pengujian kenormalan dengan Kolmogorof-Smirnov. 

3. Pengujian multikolinieritas variabel prediktor ini menggunakan nilai VIF. 

4. Pengujian dependensi aspek spasial dengan menggunakan statistik uji 

Morans’I. 

5. Pengujian heterogenitas spasial dengan menggunakan QQ Plot. 

6. Menentukan ui dan vi berdasarkan garis lintang selatan dan garis bujur utara 

setiap lokasi.  

7. Menghitung jarak eucliden antar lokasi i terhadap lokasi j yang terletak pada 

koordinat. Perhitungan dilakukan terhadap seluruh lokasi pengamatan, 

pembobot berfungsi untuk memberikan hasil pendugaan parameter yang 

berbeda pada setiap lokasi. Matriks pembobot lokasi ke-i bergantung dari 

jenis fungsi pembobot. Karena titik-titik pada data tersebar secara beraturan 

maka digunakan Fixed Bisquare Kernel. 

8. Untuk menentukan bandwidth optimum digunakan  cross validation (CV). 

9. Melakukan pengujian parameter model GWR  di setiap lokasi secara parsial 

dan simultan. 

10. Menguji kesesuaian model GWR  dengan koefsisien Determinasi (R2).  

Sotware yang digunakan adalah SPSS versi 22, GWR, dan Arc Gis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinkes 

Kota Bandung, Disdukcapil kota Bandung, Puskesmas-puskesmas masing-masing 

Kecamatan, dan BPS kota Bandung. Data yang digunakan tahun 2015, sebanyak 

30 kecamatan di kota Bandung. Peta tematik yang menggambarkan kecamatan di 

wilayah kota Bandung adalah sebagai berikut : 

 
Gambar  1. Peta Kecamatan Kota Bandung 

Tabel 1. Daftar Variabel  Prediktor Sebaran Penyakit Demam Berdarah 

KODE VARIABEL SATUAN KETERANGAN 

X1 Tingkat  Mobilitas 

Penduduk 

Jiwa per 1000 

penduduk  

Selisih Penduduk yang datang dan 

pergi dibagi Jumlah Penduduk per 

tahun 

Rancasari

Cibiru

Cidadap

Margacinta

Coblong

Sukasari

Andir

Cicendo

Regol

Arcamanik

Cicadas

Ujungberung

Sukajadi

Lengkong
Bandung Kulon

Kiaracondong

Batununggal

Bandung Kidul

Sumurbandung

Bandung Wetan

Babakan  Ciparay

Bojongloa Kidul

Cibeunying Kaler

Astana Anyar

Cibeunying Kidul

Bojongloa Kaler
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X2 Tingkat 

Kepadatan 

Penduduk 

Jiwa per Km 

persegi 

Banyak penduduk dalam suatu 

wilayah dibagi luas wilayah  

X3 Jumlah Puskesmas 

/ Pustu 

Buah  Jumlah Puskesmas / Pustu dalam 

satu Kecamatan 

X4 Rata-rata Usia 

Penderita 

Tahun Rata- rat usia penderita Demam 

Berdarah per Kecamatan 

X5 Jarak Puskesmas 

ke RS Terdekat 

Km persegi Jarak Puskesmas di Kecaatan 

terhadap Rumah Sakit Terdekat 

X6 Jumlah Kader 

Jumantik 

Kader  Banyaknya petugas Puskesmas yang 

ditunjuk sebagai kader Jumantik 

 

• Distribusi Penderita Penyakit Demam Berdarah Tahun 2014, 2015 dan 2016  

tiap Kecamatan Kota Bandung. Penderita Demam Berdarah tahun 2016 relatif 

lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Kecamatan Coblong dan Buah 

Batu termasuk daerah dengan tingkat penderita tertinggi dibandingkan daerah 

lainnya selama dua tahun berturut-turut. 

 

 
Gambar 2.  Distribusi Penderita Demam Berdarah Setiap Kecamatan Berdasarkan Tahun.  

 

• Distribusi Penderita Penyakit Demam Berdarah Kecamatan Kota Bandung 

Berdasarkan Jenis Kelamin. Sebaran penyakit Demam Berdarah jenis   

kelamin laki-laki  lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan yakni 

mencapai 1842 orang. 

• Distribusi Penderita Penyakit Demam Berdarah Kecamatan Kota Bandung 

Berdasarkan Rata-rata Usia. Rata-rata usia penderita DB di tiap  kecamatan 

berkisar antara 0 sd 20 tahun, kecuali kecamatan coblong dan kecamatan 

Lengkong.  

• Distribusi Kecamatan Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Mobilitas 

Penduduk. Tingkat mobilitas tertinggi adalah kecamatan    Astana anyar dan 

kecamatan Cinambo yakni berkisar 10 jiwa tiap 1000 penduduk.  
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Gambar 3. Distribusi Kecamatn Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Mobilitas Penduduk 

 

• Distribusi Kecamatan Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Mobilitas 

Penduduk. Tingkat kepadatan penduduk kota Bandung tertinggi dicapai oleh 

kecamatan Bojongloa Kaler sebesar 470,3966.   

 
Gambar 4. Distribusi Kecamatan Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Kepadatan Penduduk 

 

• Distribusi Kecamatan Kota Bandung Berdasarkan Jarak Puskesmas ke Rumah 

Sakit Terdekat. Jarak Puskesmas / Pustu ke  Rumah sakit terdekat hampir 

merata, hanya  kecamatan Cicendo dan Kecamatan Mandala Jati yang sangat 

dekat yakni 1 sd 2 km.  

• Distribusi Kecamatan Kota Bandung Berdasarkan Jumlah Puskesmas / Pustu 

di setiap Kecamatan Kota Bandung. Jumlah Puskesmas paling banyak adalah 

kecamatan Regol sebanyak 5 buah puskesmas.  

• Distribusi Kecamatan Kota Bandung Berdasarkan Banyaknya Kader 

Jumantik.  banyak kader jumantik terbesar ada di kecamatan Cidadap, 

Coblong, dan Batununggal sebanyak 250 orang. 

 
Gambar 5. Distribusi Kecamatan di Kota Bandung Berdasarkan Banyaknya Kader Jumantik.  
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Uji Normalitas  

Pengujian Normalitas dengan Kolmogorof-Smirnov menghasilkan nilai P-value  

sebesar 0,2000 lebih besar dari 0,05 artinya data dalam penelitian berdistribusi 

normal.  

Uji Multikolinearitas  
 

Tabel  2 Uji Multikolinearitas 

Model VIF 

Tingkat Mobilitas 1,127 

Tingkat Kepadatan 1,030 

Jumlah Puskesmas / Pustu 1,082 

Rata-rata Usia Penderita 1,079 

Jarak Puskesmas ke RS terdekat 1,018 

Jumlah Kader Jumantik 1,053 

Hasil memperlihatkan tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel-variabel 

prediktor. Hal ini diperlihatkan oleh nilai VIF yang semuanya bernilai di bawah 

10.  

 

Uji Autokorelasi 

Pengujian Autikorelasi dengan Indeks Moran menggunakan taraf signifikansi 5% 

memberikan hasil tidak terdapat autokorelasi spasial tehadap jumlah penderita 

Demam Berdarah  di tiap kecamatan kota Bandung.. Nilai Indeks Moran sebesar 

0,030944 berada pada rentang 0 < I ≤ 1 dan menunjukkan adanya autokorelasi 

spasial positif namun korelasinya dapat dikatakan lemah karena mendekati nol. 

Berarti dapat disimpulkan bahwa antar kecamatan satu dengan yang lainnya tidak 

memiliki kemiripan nilai atau mengindikasikan bahwa data tidak berkelompok 

dan mengindikasikan bahwa penderita Demama Berdarah antar Kecamatan di 

kota Bandung tidak saling berkorelasi. 

 

 

 

 

Gambar 6. Uji Autokorelasi Spasial 

 

Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas dapat juga dilakukan dengan SPSS, dengan cara memeriksa 

plot ZPRED sebagai variabel dependent dan ZRESID sebagai variabel bebas. 

Hasilnya seperti ditunjukkan dalam gambar berikut,  

Moran's Index: 0,030944 

Expected Index: -

0,034483 

Variance: 0,020106 

z-score: 0,461420 

p-value: 0,644497 

Global Moran's I Summary 
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Gambar 7. Uji heterokedastisitas 

 

Gambar 10 menunjukkan bahwa data tersebar tidak mengumpul atau 

berkelompok, hal ini menunjukkan adanya  heterokedastisitas. 

 

Nilai Bandwith Optimum dan CV 

Berdasarkan output GWR, diperoleh nilai Best Bandwidth sebesar 14,381132, 

artinya terdapat 14 tetangga (kecamatan) terdekat yang signifikan mempengaruhi 

sebaran DB di kota Bandung.  

 
Tabel 3  Nilai Matriks pembobot Variabel Prediktor Model GWR  

Variabel Min Q1 Median Q3 Maks 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intercept -1,876796        

 

0,142348         2,483929         7,040894 54,391555        

Tk. Mobilitas -

10,010962        

-5,428744        -3,108926        -2,386643 

 

-1,792608         

Tk. 

Kepadatan 

0,026515         0,148626         0,151226         0,154000 0,161794         

Jum.Puskesm

as 

-

25,431813        

-3,925795         4,404051         7,396014 11,592416        

Rata-rata usia  1,317911         -3,925795         4,404051         7,396014 1,962210         

Jarak dr 

Puskes ke RS 

terdekat 

3,422912        10,281776        14,111072        20,077766 

 

21,781468        

Jumlah Kader 

Jumantik 

0,180567         0,192822         0,211603         0,293446 

 

 

0,589169         

Keterangan : 

1. Kolom (2) sampai (6) merupakan statistik deskriptif dari estimasi koefisien 

model GWR yang meliputi nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil 

ketiga, dan nilai maksimum.  

2. Model GWR memungkinkan suatu variabel prediktor yang sama memiliki 

hubungan dengan variabel respon yang positif di suatu kecamatan dan nilai 

negatif di kecamatan  lainnya. Variabel Tk. Kepadatan dan Tk. Mobilitas 

masing-masing memiliki hubungan yang positif dan negatif terhadap 

Penderita DB.  

3. Model GWR dapat melihat variasi masing-masing parameter variabel 

prediktornya yaitu dengan membandingkan model GWR dengan model GWR 

pengganti dimana variabel ke-k dianggap konstan dan variabel lainnya 
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bervariasi.  

4. DIFF of Criterion merupakan nilai perbedaan kriteria yang membandingkan 

nilai AIC antara model GWR yang asli dengan model GWR pengganti.   

5. Jika DIFF of Criterion bernilai positif, artinya tidak ada variasi spasial. 

Dengan kata lain estimasi koefisien dari variabel tersebut tidak signifikan 

berbeda pada setiap kecamatan atau nilainya dianggap konstan untuk seluruh 

kecamatan. Sedangkan jika nilai dari DIFF of Criterion negatif, menunjukkan  

terjadi spatial nonstationarity pada variabel tersebut atau nilai koefisien 

regresi dari variabel tersebut signifikan berbeda-beda untuk setiap kecamatan.  

 
Tabel 4.   Nilai DiFF of Criterion Variabel  

Variable                                                          F           DOF for         F test                 

Diff of Criterion                                                                                                                     

Variable 

Intercept 0,263511       0,345    20,471         71,747727 

Tk. Mobilitas 2,269927     0,602    20,471         -68,050153 

Tk. Kepadatan -0,370580     0,371    20,471         54,637353 

Jumlah Puskesmas 5,993068     0,312    20,471         -190,877720 

Rata-rata usia Penderita 0,517782     0,222    20,471         30,034404 

Jarak dr Puskesmas ke RS 

terdekat 

1,528812     0,407    20,471         -24,079478 

Jumlah Kader Jumantik 4,196720     0,130    20,471         -41,101011 

 

6. Nilai DIFF of Criterion positif pada nilai Tk. Pendapatan dan Rata-rata usia 

Penderita. Sedangkan pada variabel Tk. Mobilitas, Jumlah Puskesmas, Jarak 

dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat, dan Jumlah kader Jumantik 

semuanya bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tk. 

Mobilitas, Jumlah Puskesmas, Jarak Puskesmas ke RS terdekat, dan Jumlah 

Kader Jumantik memiliki variasi spasial di masing-masing Kecamatan. 

Variasi masing-masing parameter model GWR menunjukkan bahwa semua 

variabel bersifat spatial nonstationarity, sehingga akan terdapat 30 persamaan 

yang berbeda untuk masing-masing kecamatan, berikut contoh salah satu 

model persamaan Regresi Lokal sebaran penderita DB di kecamatan Sukasari 

: 

7. DB=3,173611-

1,913518Tk.Mobilitas+0,161130Tk.Kepadatan+10,363039Jumlah 

Puskesmas+1,337745 rata-rata umur penderita+5,962887Jarak Puskesmas ke 

RS terdekat+0,81924 Kader Jumantik. Interpretasi : Setiap tk. Mobilitas 

menurun sebesar 1 satuan maka akan menurunkan jumlah penderita DB 

sebesar 1,913518 orang atau sekitar 2 orang apabila kondisi variabel  

prediktor yang lain bersifat konstan.  Nilai Matriks pembobot Variabel 

Prediktor Model GWR memberikan estimasi parameter yang berbeda-beda 

untuk setiap kecamatan 

 

8. Estimasi koefisien Tk. Mobilitas terhadap Banyaknya Penderita DB di 

kecamatan kota Bandung adalah negatif di seluruh wilayah Kecamatan kota 

Bandung. Hal ini menunjukan bahwa semakin kecil tk. Mobilitas di suatu 

kecamatan maka  dapat menurunkan penderita penyakit Demam Berdarah di 
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kecamatan tersebut. 

9. Faktor-faktor atau variabel-variabel prediktor yang memengaruhi sebaran 

penyakit Demam Berdarah di kota Bandung dari 30 kecamatan cukup 

bervariasi. Namun terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat penyebaran Demam Berdarah di seluruh 

kecamatan di Kota Bandung, yaitu variabel rata-rata umur. Sedangkan 

variabel jumlah Puskesmas di tiap kecamatan tidak signifikan di semua 

kecamatan. Artinya keberadaan Puskesmas tidak menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap sebaran Demam Berdarah.  

10. Berdasarkan analisis GWR, dapat ditunjukkan bahwa nilai R square adalah 

0,739155 artinya 73,9155% variansi dalam model sebaran Demam Berdarah 

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas / prediktor X1 sd X6 sedangkan 

26,0845% dijelaskan oleh faktor lain yang  tidak dilibatkan dalam penelitian.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Secara umum, pemodelan sebaran Demam Berdarah dengan  menggunakan 

metode GWR dan  fungsi pembobot Fixed Bisquare Kernel menunjukkan 

bahwa terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

penyebaran Demam Berdarah di seluruh kecamatan di Kota Bandung, yaitu 

variabel rata-rata umur.  

2. Nilai Matriks pembobot Variabel Prediktor Model GWR memberikan 

estimasi parameter yang berbeda-beda untuk setiap kecamatan. Jadi terdapat 

30 model persamaan untuk 30 kecamatan. 

3. Estimasi koefisien Tk. Mobilitas terhadap Banyaknya Penderita DB di 

kecamatan kota Bandung adalah negatif di seluruh wilayah Kecamatan kota 

Bandung. Hal ini menunjukan bahwa semakin kecil tk. Mobilitas di suatu 

kecamatan maka  dapat menurunkan penderita penyakit Demam Berdarah di 

kecamatan tersebut.  
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Abstrak 

Pengangguran masih menjadi masalah bagi Indonesia sampai 

saat ini, padahal pemerintah sudah berupaya untuk mengatasinya. 

Kurangnya informasi mengenai penyebab terjadinya pengangguran 

terutama yang bersifat kewilayahan menjadi salah satu sebabnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

variabel apa saja yang memengaruhi tingkat pengangguran di suatu 

daerah melalui model dan memberikan informasi melalui peta tematik 

pengelompokan daerah berdasarkan variabel yang signifikan 

memengaruhi tingkat pengangguran suatu daerah. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 33 provinsi di Indonesia 

tahun 2016 yang diambil dari berbagai publikasi BPS. Dimana sebagai 

variabel tidak bebas adalah tingkat penganguran, sedangkan variabel 

bebas adalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, 

pertumbuhan angkatan kerja, banyaknya lowongan pekerjaan, dan 

besarnya upah minimum regional. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda (RLB) dan fuzzy geographically 

weighted Clustering (FGWC). Hasil RLB menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional memengaruhi 

tingkat penganguran suatu daerah. Dari hasil pengelompokan dengan 

metode FGWC diperoleh empat kelompok wilayah berdasarkan 

variabel signifikan. Dari hasil pengelompokan diperoleh informasi 

bahwa daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah. 

Kata kunci: Pengangguran, Regresi, Pengelompokan FGWC 
 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar 

didunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk 255 

juta jiwa berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2015 (Kemenkopmk, 

2015). Tentu hal ini menjadi modal bagi Indonesia dengan memiliki sumber daya 

manusia atau tenaga kerja yang melimpah, sehingga bisa disalurkan untuk 

mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia dan sumber 

daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa 

Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju dan 

makmur. Hal ini bisa terwujud apabila pengelolaan dilaksanakan dengan baik, 

sehingga terjadi keseimbangan antara kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja 

dan ketersediaan lapangan kerja.Masalah timbul, apabila terdapat kesenjangan 

antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersedian lapangan 

kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu 

menampung tenaga kerja yang ada, sebagai akibatnya banyak muncul 
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pengangguran. Sukirno (2004) mendefinisikan pengangguran sebagai seseorang   

yang   tergolong   dalam angkatan  kerja  dan  secara  aktif  mencari  pekerjaan  

pada  suatu  tingkat  upah tertentu,  tetapi  tidak  memperoleh  pekerjaan  yang 

diinginkan. 

Pengangguran masih menjadi masalah bagi Indonesia sampai saat ini. 

Dampak pengangguran terhadap masyarakat seperti hilangnya mata pencaharian 

dan pendapatan juga akan menyebabkan hilangan atau berkurangnya 

keterampilan, dampak lain yang ditimbulkan adalah munculnya potensi 

ketidakstabilan sosial dan politik (Nanga, 2005) sehingga muncullah kemiskinan. 

Selain itu akibat banyaknya pengangguran juga bisa menimbulkan masalah 

kerawanan sosial dan kriminalitas dimasyarakat. Bila dilihat Jumlah 

pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta orang, 

turun sekitar 20 ribu orang dibanding Agustus 2016 dan berkurang 10 ribu 

dibandingkan periode yang sama tahun 2016 (BPS, 2017). Dimana tingkat 

pengangguran terbuka Februari 2017 ini sebesar 5,33 persen, atau mengalami 

penurunan 0,28 persen dibandingkan keadaan Agustus 2016 dan turun sebesar 

0,17 persen dibandingkan Februari 2016. Berikut angka tenaga kerja Indonesia 

dari tahun 2013-2017. 
 

Tabel 1. Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013-2017 (juta orang) 

 
2013 2014 2015 2016 2017* 

Tenaga Kerja 120.2 121.9 122.4 125.4 131,5 

- Bekerja 112.8 114.6 114.8 118.4 124.5 

- Menganggur 7.4 7.15 7.45 7.02 7.01 

Keterangan: * Keadaan Februari 2017 

Sumber: BPS 

Bila dilihat dari tabel 1 terjadi peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya dan 

terjadi penurunan jumlah pengangguran pada 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 

2015-2017. Walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya, namun penurunan 

jumlah yang menganggur tidak merata di tiap propinsi. Beberapa propinsi masih 

memiliki tingkat pengangguran diatas 7 persen yaitu Kalimantan Timur 8,55 

persen, Jawa Barat 8,49, Banten 7,77 persen, Maluku 7,77 persen, Papua Barat 

7,52 persen dan Aceh 7,39 persen. Hal ini menunjukan program penyerapan 

tenaga kerja antar propinsi tidak berjalan secara komprehensif. Berikut ini adalah 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia bulan Februari 2017. 
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Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi di Indonesia bulan Februari 2017 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi pengangguran suatu provinsi, Anggoro 

dan Soesatyo (2015) mengatakan bahwa banyaknya angkatan kerja suatu wilayah 

mempengaruhi jumlah pengangguran suatu daerah. Pengangguran dapat terjadi 

sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak 

diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan 

tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya 

tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja 

yang siap bekerja. Upah juga menjadi salah satu yang mempengaruhi jumlah 

pengangguran, jika dilihat dari pihak pemberi pekerjaan, upah adalah 

bebanperusahaan dimana penambahan upah minimum dapat menyebabkan 

penambahan beban perusahaan sehingga untuk mengurangi beban perusahaan 

maka pengurangan karyawan menjadi salah satu alternative pemecahannya. 

Sehingga apabila upah disuatu daerah tinggi maka perusahaan bisa melakukan 

pengurangan karyawan. Sehingga berdampak pada banyaknya pengangguran di 

daerah tersebut. 

Berbagai upaya pemerintah saat ini sudah dilakukan dalam usaha 

menurunkan angka pengangguran, diantaranya dengan menggenjot infrastruktur 

agar banyak investor menanamkan investasinya di Indonesia sehingga secara 

tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan. Upaya lainnya adalah 

meningkatkan kegiatan padat karya dengan memaksimalkan dana desa. Namun 

kurangnya informasi dan berbagai kendala lain di tiap wilayah menjadi salah satu 

penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

variabel apa saja yang memengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah 

melalui model dan memberikan informasi melalui peta tematik pengelompokan 

daerah berdasarkan variabel yang signifikan memengaruhi tingkat pengangguran 

suatu daerah. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah 

informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia.  

METODE 

A. Data dan Variabel Penelitian 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ketenagakerjaan dari 

provinsi-provinsi di Indonesia yang diperoleh dari berbagai publikasi BPS 

diantaranya publikasi Statistik Indonesia tahun 2017, Indikator Kesejahteraan 

Rakyat 2016, dan website BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keadaan pada tahun 2016. 

Dalam penelitian ini pengangguran diukur dari tingkat pengangguran 

terbuka provinsi di Indonesia,dimana dalam penelitian ini akan digunakan sebagai 

variabel dependen. Sedangkan variabel yang digunakan sebagai variabel 

independen diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan angkatan 

kerja suatu provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi, Jumlah 

lowongan kerja di suatu provinsi, dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Adapun 

definisi dari masing-masing variabel tersebut sebagai berikut: 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran 

suatu daerah terhadap jumlah angkatan kerja daerah tersebut.  

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara/propinsi secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. 

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, 

atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Variabel 

pertumbuhan angkatan kerja untuk mengukur seberapa besar tingkat persaingan 

antar tenaga kerja. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu 

daerah indikator ini dibentuk dari  tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup 

sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 

Lowongan Kerja adalah Sebuah kesempatan kerja pada posisi tertentu di instansi 

atau tempat usaha yang tersedia untuk individu maupun kelompok yang telah 

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Data lowongan kerja dalam penelitian ini 

adalah jumlah lowongan kerja yang tercatat di dinas tenaga kerja saja. Variabel ini 

untuk mengukur seberapa besar kesempatan kerja disuatu wilayah. 

Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah minimum yang harus dibayar 

perusahaan kepada karyawannya yang berlaku untuk seluruh wilayah 

kota/kabupaten di satu provinsi. Variabel ini untuk mengukur besarnya upah 

tenaga kerja suatu daerah. 

 

B. Metode Analisis dan Program pengolahan 

Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pengangguran, 

dalam penelitian ini akan menggunakan Analisis Regresi berganda. Kemudian 

dari variabel yang memengaruhinya akan di petakan sehingga akan lebih jelas 

dalam analisisnya, bagaimana profil variabel yang mempengaruhi pengangguran 

tersebut di setiap kelompok. Program yang digunakan untuk pengolahan data 

terdiri dari program GEODA dan FAST. 

 

Analisis Regresi 
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Untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis regresi 

merupakan metode analisis yang dapat memberikan penjelasan hubungan antara 

dua jenis variabel yaitu hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Apabila hanya melibatkan hubungan antara satu variabel independen 

saja maka disebut sebagai analisis regresi sederhana, sedangkan apabila 

melibatkan dua atau lebih variabel independen disebut sebagai analisis regresi 

berganda. 

Hubungan antara variabel dependen (𝑌) dengan variabel independen (𝑋) 

dituliskan dalam model linier umum sebagai berikut: 

  ii XXXXY ..3322110  

Dimana 𝑌 merupakan variabel dependen, iX adalah variabel  independen  dan  

 koefisien  regresi dimana  i = 1,2,…n (banyaknya observasi) dan  adalah 

kesalahan dari model 

Nilai-nilai parameter tersebut akan diduga sehingga modelnya menjadi: 

ii xxxY  ˆ...ˆˆˆˆ
22110                                                             (1) 

 Dalam persamaan model regresi berganda, model dihasilkan akan baik 

apabila memenuhi asumsi klasik. 

 

Pemeriksaan Asumsi  

1. Uji kenormalan 

Kenormalan yaitu kesalahan pengganggu/error mengikuti distribusi normal 

dengan rata-rata nol dan varians 2 . Jika variabel independen dan variabel 

dependen mengikuti distribusi normal. Uji kenormalan dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Uji Jarque-Bera, dimana hipotesis nolnya adalah error 

berdistribusi normal. Statistik uji yang digunakan:  

JB = n [
S2

6
+

(K−3)2

24
]                                               (2) 

Dimana n adalah jumlah sampel, S merupakan Skewness (Kemencengan) dan K 

adalah Kurtosis (Keruncingan) jika nilai JB >X(2)
2  atau nilai P-value < α maka 

error tidak berdistribusi normal sehingga asumsi kenormalan terlanggar.  

2. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah menguji hubungan antara variabel independen. 

Cara yang paling sering digunakanuntuk mengetahui adanya multikolinearitas 

adalah dengan melihat nilai toleransinya. Cara lain adalah dengan melihat nilai 

VIF (Varian Inflation Factor). Jika VIF lebih besar dari 10, menunjukan adanya 

multikolinearitas. Nilai VIF diperoleh dengan rumus: 

 
2

1

11

iRtolerance
VIF


                                  (3) 

2

iR  adalah koefisien determinan yang dihasilkan dengan meregresikan variabel 

penjelas ke-i dengan variabel lainnya. Semakin besar 
2

iR  maka nilai VIF nya 

semakin besar. 

3. Uji heteroskedastisitas 

Homoskedastisitas adalah keadaan dimana error pada model memiliki ragam 

yang konstan dan kovarian error sama dengan nol. Salah satu uji statistik yang 
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jijii w
A


1

'

dapat digunakan untuk menguji asumsi homoskedastisitas adalah uji Breusch-

Pagan (BP) (Gujarati, 2003). Hipotesis nol pada pengujian ini adalah var(εi|x) =
σ2(asumsi homoskedastisitas terpenuhi). Statistik uji yang digunakan : 

                             BP =
1

2
fTZ(ZTZ)−1ZTf                                                (4) 

dengan f = (f1, f2, ⋯ , fn) −1, fi = (
εi

σ2 − 1) , εi = yi − ŷ𝑖, dan Z adalah vektor 

amatan variabel independen y berukuran (n×1) yang sudah dibakukan untuk setiap 

pengamatan dengan i=1, 2, …, n. εi
2 adalah kuadrat error untuk pengamatan ke-i, 

dan σ2 adalah varians dari εi . Keputusan tolak H0 jika BP>𝑋(𝑘)
2 . 

4. Asumsi Nonautokorelasi  

Pengujian terhadap asumsi nonautokorelasi dapat dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson (DW). Hipotesisnya adalah: H0 : ρ = 0 (tidak terjadi autokorelasi) 

dan H1 : ρ < 0 atau ρ > 0 (terjadi autokorelasi negatif atau positif). Jika t adalah 

jumlah amatan, ût adalah error atau selisih nilai prediksi dan nilai observasi 

variabel dependen waktu atau amatan ke t, statistik uji Durbin-Watson dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

DWP = 
∑ (ut̂−ût−1)2n

t=2

∑ ût
2n

t=1
                                                        (5) 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai DWp dengan 

nilai DU dan DL. DU adalah nilai batas atas pada tabel DW dan DL adalah nilai 

batas bawah pada tabel DW. Keputusan yang diambil adalah (Durbin Watson 

dalam Gujarati, 2003): 0 < DWP < DL (terjadi autokorelasi positif) ; DL ≤ DWP ≤ 

DU dan 4-DU ≤ DWP ≤ 4-DL (tidak dapat disimpulkan) ; DU < DWP < 4-DU 

(tidak ada autokorelasi) dan 4-DL < DWP < DL (terjadi autokorelasi negatif) 

 

Pengelompokan dengan metode Fuzzy Geographically Weighted Clustering 

(FGWC) 

 Untuk mendapatkan pengelompokan provinsi sesuai dengan tingkat 

pengangguran dalam penelitian ini digunakan metode Fuzzy Geographically 

Weighted Clustering (FGWC). Metode FGWC adalah metode clustering alternatif 

yang memperhatikan efek geografi dari algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dengan 

mendukung kemampuan untuk menerapkan populasi efek jarak dalam 

menganalisis cluster geo-demografi. Metode ini diusulkan oleh G. A. Mason dan 

R. D. Jacobson (Putra, 2016). Hasil penyesuaian keanggotan cluster dalam 

algoritma FGWC yang dihitung disetiap iterasi dari metode FCM adalah sebagai 

berikut: 

 

                                        (6) 

 

dimana μ'i merupakan anggota baru cluster di wilayah i dan μi adalah anggota 

lama cluster di wilayah i. Kemudian, wij adalah ukuran penimbang sejumlah 

interaksi antara pasangan wilayah-wilayah geografi. Penimbang ditentukan oleh 

jarak antara pusat wilayah atau panjang batasan umum antara wilayah-wilayah 

tersebut atau keduanya. Parameter A ditentukan untuk meyakinkan bahwa rata-

rata nilai penimbang keanggotaan masih berada di dalam batas 0 dan 1. 

Sedangkan, α dan β masing-masing adalah penimbang untuk anggota lama dan 

rata-rata nilai keanggotaan di wilayah sekitarnya didefinisikan sebagai berikut 

                 α + β = 1                                                (7) 
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dimana nilai α dan β merupakan variabel-variabel skala untuk memengaruhi 

keaslian anggota dibandingkan dengan penimbang keanggotaan yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

 

                      (8) 

 

dimana mi mj masing-masing adalah populasi wilayah i dan j, dij adalah jarak 

antara i dan j, kemudian a merupakan parameter yang memengaruhi besar dij, 

sedangkan b merupakan parameter yang memengaruhi besar mi mj. Fungsi 

objektif  FGWC (JFGWC) yang akan diminimumkan adalah sebagai berikut: 

(9) 

dimana m adalah penimbang eksponen digunakan untuk menentukan tingkat 

fuzzyness sebuah cluster, μik adalah sebuah elemen dari partisi matrik, vi adalah 

pusat cluster, dan xk adalah titik data.  

Pengelompokan dengan FGWC akan menghasilkan beberapa nilai indeks, 

yaitu: Partition Coefficient (PC), Classification Entropy (CE), Partition Index 

(SC), Separation Index (S), Xie and Beni’s Index (XB), dan IFV Index (IFV). 

Pengukuran-pengukuran tersebut seringkali digunakan untuk mengukur kinerja 

algoritma clustering (Balasko, B., Abonyi, J., & Feil, B., 2005). Untuk 

mengetahui hasil clustering yang terbaik, maka akan dibandingkan nilai-nilai 

indeks diatas, dari beberapa hasil clustering.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Variabel-Variabel  Yang Memengaruhi Pengangguran 

Untuk mendapatkan variabel apa saja yang memengaruhi tingkat 

pengangguran  digunakan analisis regresi berganda. Dari hasil  uji simultan (Uji 

F) diperoleh hasil bahwa persamaan regresi diatas signifikan pada tingkat 

kesalahan 5 persen, 
 

Tabel 2. ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52,089 5 10,418 4,015 ,007b 

Residual 70,066 27 2,595   

Total 122,155 32    

 

Sementara dari uji parsial (uji t)  hanya ada 2 variabel yang signifikan 

memengaruhi tingkat pengangguran, dengan tingkat signifikansi 5 persen di 

peroleh 2 variabel yang signifikan mempengaruhi pengangguran yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan UMR. Sedangkan variabel pertumbuhan angkatan 

kerja, IPM, dan jumlah lowongan pekerjaan tidak signifikan.  
 

Tabel 3. Koefisien dan Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,003 7,134  ,000 1,000   

Pert_Eko -,480 ,175 -,431 -2,742 ,011 ,860 1,162 

pert_ak ,013 ,439 ,007 ,030 ,976 ,427 2,339 
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IPM ,043 ,078 ,093 ,555 ,583 ,757 1,321 

lowkerja 7,117E-6 ,000 ,199 ,883 ,385 ,419 2,388 

UMR ,002 ,001 ,443 2,791 ,010 ,845 1,183 

R-squared                 :    0,4265 

Adjusted R-squared  :    0,3202 

Durbin-Watson         :    2,3220 

Jarque-Bera Test       :    1.9611              p-value: 0.37511 

Breusch-Pagan test   :    4.1193              p-value: 0.53237 

 

 

Berikut persamaan regresi yang dihasilkan: 

*002,0ker000007,0043,0_013,0*_48,0003,0 UMRjalowIPMakpertekopertTPT 


* = Variabel signifikan pada 5% 

Keterangan:


TPT  = Estimasi Tingkat Pengangguran 

pert_eko = Pertumbuhan Ekonomi 

pert_ak = Pertumbuhan Angkatan Kerja 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

lowkerja = Lowongan Pekerjaan 

UMR = Upah Minimum Regional 

 

Dari uji asumsi klasik menunjukkan bahwa persamaan regresi diatas telah 

memenuhi asumsi normalitas, hal ini bisa dilihat dari nilai uji Jarque-Bera nilai 

probabilita sebesar 0,37511 artinya bahwa sisaan berdistribusi normal. Asumsi 

non-autokorelasi terpenuhi dengan melihat nilai Durbin Watson yang sebesar 

2,322. Nilai tersebut berada pada rentang 1,12 (dU) – 4,48(4dU) yang 

menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Asumsi multikolinearitas terpenuhi 

dengan melihat nilai VIF (Varian Inflance Factor) yang dibawah 10. Dan  dari Uji 

Breuch Pagan Godfrey tidak mendeteksi adanya pelanggaran asumsi 

homoskedastisitas karena nilai probabilita uji Breuch Pagan sebesar 0,53237. 

Dari hasil persamaan regresi diatas terlihat bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dengan 

koefisien sebesar -0,48 artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu 

satuan maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,48 persen. Hal ini 

sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa setiap kenaikan GDP akan 

menurunkan pengangguran (Mankiw, 2003).Jika pertumbuhan ekonomi 

bertambah maka kesempatan untuk bekerja juga bertambah, dengan banya nya 

lapangan kerja maka tentu menimbulkan penurunan pengangguran.Variabel lain 

yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran adalah UMR, 

berbeda dengan pertumbuhan ekonomi arah hubungan UMR dan tingkat 

pengangguran adalah positif yaitu sebesar 0,002 artinya setiap kenaikan UMR 

sebesar seribu rupiah akan menaikkan tingkat pengangguran sebesar 0,002 persen. 

Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa upah merupakan beban bagi 

perusahaan sehingga untuk mengurangi beban tersebut salah satu upaya 

perusahaan adalah dengan mengurangi tenaga kerja, sehingga apabila banyak 

perusahaan mengurangi tenaga kerjanya, maka akan banyak orang yang 

kehilangan pekerjaan atau menganggur. 
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b. Pemetaan variabel yang Memengaruhi Pengangguran 

Pengelompokan yang dilakukan pada penelitian ini hanya berdasarkan 

variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu variabel 

pertumbuhan ekonomi dan variabel upah minimum regional. Berdasarkan 

pengolahan data dari variabel-variabel yang memengaruhi tingkat pengangguran 

dengan metode FGWC, diperoleh pengelompokan dengan 4 kelompok 

menghasilkan pengelompokan yang optimum berdasarkan nilai indeks yang 

digunakan. Berikut perbandingan pengelompokan kluster dengan menggunakan 

2,3, dan 4 pengelompokan.  
 

Tabel 2. Perbandingan Pengelompokan dengan metode FGWC 

No. INDEX Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4* STATUS 

1 Partition Coefficient 0,5249 0,3622 0,2729 Greater is better 

2 Classification Entrophy 0,2900 0,4592 0,5823 Smaller is better 

3 Partition Index 17,2756 0,8127 0,1280 Smaller is better 

4 Separation Index 37,8241 36,3393 29,6849 Smaller is better 

5 Xie and Beni's Index 71,6998 27,3871 21,6100 Smaller is better 

6 IFV 35,9745 40,8873 39,6685 Greater is better 

 

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa pengelompokan dengan 4 cluster 

menghasilkan nilai indeks lebih baik (memenuhi 3 kriteria terbaik) dibandingkan 

dengan pengelompokan lainnya, dimana nilai dari sebagian indeks yaitu Partition 

Index, Separation Index dan Xie and Beni’s Index menunjukkan nilai yang paling 

kecil dibandingkan pengelompokan lainnya. 

 Berikut ini ditampilkan gambar petatematik hasil pengolahan FGWC 

dengan 4 kelompok dengan menggunakan program FAST. 

 

 
Gambar 2. Hasil Pengelompokan Pengangguran dan Variabel yang Memengaruhinya 

dengan metode FGWC 

 

Pada gambar 2 menunjukkan pola pengelompokan yang dihasilkan dengan 

FGCW membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari sebelas provinsi, 

kelompok 2 terdiri dari tiga belas provinsi, kelompok 3 terdiri dari lima provinsi, 

dan kelompok 4 terdiri dari 4 propinsi (lihat tabel 3). Pengelompokan ini, 
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mengelompok berdasarkan kedekatan karakteristik dari data masing-masing 

variabel ditambah dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi dan letak 

geografi wilayah provinsi.  
 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Anggota Per Kelompok  

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 KELOMPOK 3 KELOMPOK 4 

15 Jambi 11  Aceh 13 Sumatera Barat 18 Lampung 

19 Kep. Babel 12 Sumatera Utara 32 Jawa Barat 34 D I Yogyakarta 

31 DKI Jakarta 14 Riau 51 Bali 53 NTT 

35 Jawa Timur 16 Sumatera Selatan 64 Kalimantan 

Timur 

71 Sulawesi Utara 

36 Banten 17 Bengkulu 81 Maluku   

52 NTB 21 Kepulauan Riau     

61 Kalimantan Barat 33 Jawa Tengah     

63 Kalimantan 

Selatan 

62 Kalimantan 

Tengah 

    

73 Sulawesi Selatan 72 Sulawesi Tengah     

75 Gorontalo 74 Sulawesi 

Tenggara 

    

94 Papua 76 Sulawesi Barat     

  82 Maluku Utara     

  91 Papua Barat     

Tabel 4. Mean dan Standart Deviasi Per Kelompok Per Variabel 

Variabel 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Pengangguran 4,768 1,421 4,948 1,961 6,460 2,729 4,688 1,205 

Pert. 

Ekonomi 
5,791 1,495 5,425 1,807 

4,510 2,756 
5,388 0,525 

UMR 2024,82 501,285 1895,37 288,351 1958,91 227,715 1715,43 500,125 

 

 Tabel 4 menunjukkan rata-rata dan standart deviasi masing-masing 

kelompok dirinci per variabel yang digunakan. Kelompok 4 yang mempunyai 

nilai rata-rata terkecil dan standart deviasi terkecil diantara 3 kelompok yang 

lainnya. Sehingga dalam penelitian ini, kelompok 4 diberi nama kelompok 

provinsi dengan tingkat pengangguran rendah. Sedangkan untuk kelompok 3 

adalah kelompok dengan nilai rata-rata dan standart deviasi pengangguran paling 

tinggi, sehingga untuk kelompok 3 ini diberi nama kelompok provinsi dengan 

tingkat pengangguran tinggi. Kelompok 1 dan 2 diberi nama kelompok dengan 

tingkat pengangguran sedang.  
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 Bila dilihat dari nilai pertumbuhan ekonominya bahwa daerah dengan 

tingkat pengangguran tinggi memiliki nilai pertumbuhan ekonomi paling rendah 

dibandingkan dengan 3 kelompok lainnya. Selain itu pada kelompok ini terlihat 

bahwa rata-rata UMR yang diberikan pada kelompok ini juga tergolong tinggi 

yaitu nomor dua dibandingkan dengan kelompok daerah lainnya. Ada hal yang 

cukup menarik yaitu pada kelompok 1 terlihat bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi dan rata-rata UMR yang diberikan juga cukup tinggi,namun dari segi 

tingkat pengangguran pada kelompok ini berada pada kelompok sedang. Dari sini 

bisa ditarik kesimpulan bahwa pada daerah kelompok 1 diduga terjadi 

keseimbangan antara kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan UMR. 

Jadi kenaikan pertumbuhan ekonomi mendorong untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan, sehingga berdampak pada kenaikan upah pekerja. Kenaikan 

produktifitas mempunyai dampak juga terhadap upah pekerja yang diterima. 

Sehingga tingginya upah tidak menjadi beban perusahaan (sehingga tidak 

berdampak pada pemutusan hubungan kerja), namun berdampak pada kenaikan 

produktifitas pekerjanya. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan model yang dibuat, variabel pertumbuhan ekonomi dan UMR 

merupakan variabel yang memengaruhi secara signifikan terhadap tingkat 

pengangguran suatu propinsi pada tahun 2016, sedangkan variabel pertumbuhan 

angkatan kerja, IPM, dan jumlah lowongan pekerjaan tidak signifikan 

memengaruhi. Pada proses pengelompokan dengan FGWC dihasilkan 

pengelompokan dengan 4 kelompok. Dari hasil pengelompokan ini 

memperlihatkan bahwa daerah dengan tingkat pengangguran tinggi memiliki nilai 

pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

Selain itu pada kelompok ini terlihat bahwa rata-rata UMR yang diberikan juga 

tergolong tinggi. Pada daerah kelompok 1 diduga terjadi keseimbangan antara 

kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan UMR. Dari penelitian ini 

disarankan agar pemerintah memperhatikan daerah-daerah pada kelompok yang 

memiliki tingkat pertumbuhan rendah dan pemberian UMR yang cukup tinggi. 

Karena dikhawatirkan apabila tidak dikendalikan 2 variabel tersebut akan 

mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran di daerah tersebut. 
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Abstrak 

Aljabar max plus merupakan salah satu teknik yang digunakan 

untuk memodelkan dan menganalisis  Sistem Event Diskrit (SED). 

Dalam makalah ini dibahas aplikasi aljabar max plus dalam 

menganalisis model sistem metabolisme yang telah didesain dalam 

bentuk petri net. Elemen aljabar max plus adalah himpunan bilangan 

real dan ε  selanjutnya ditulis maxR
 
dengan dua operasi yaitu

maksimum  dan tambah.  Model aljabar max plus dari model 

sistem metabolisme ...3,2,1),()1(  kktAkt . 

Kata kunci: Max plus linear, Aljabar max plus, SED, Sistem 

Metabolisme 

 

Aljabar max plus merupakan salah satu metode analisis untuk mengkaji 

Sistem Event Diskrit dan mempunyai banyak aplikasi.  Sejak tahun 1950 aljabar 

maxplus digunakan sebagai salah satu pendekatan pengambilan keputusan 

dalambidangoperational research, (Turek, 2011). Masalah utama dalam 

operational research adalah berkaitan dengan optimasi. Aljabar max plus 

merupakan alat matematika, di mana operasi aritmatika penambahan diganti 

dengan menentukan maksimum,dan operasi perkalian digantikan oleh 

penambahan (Turek, 2011). Aljabar max plus merupakan pendekatan matematika 

untuk analisis dan pemodelan Sistem Event Diskrit (SED). Beberapa penelitian 

yang menggunakan aljabar max plus,  Turek (2011), menggunakan aljabar max 

plus dalam melakukan analisis dan pemodelan lampu lalu lintas. Penerapan 

aljabar max plus dalam model penjadwalan dan kontrol pada sistem manufaktur 

HVLV (Nasri dkk, 2011).  Penerapan aljabar max plus dalam model matematika 

desain sistem komputer secara paralel, (Konigsberg, 2011). Model matematika 

dalam bentuk aljabar max plus, kemudian dilakukan analisis stabilitas 

menggunakan aljabar max plus. Pemodelan servis web menggunakan petri net, 

masalah penjadwalan menggunakan petri net, (Xiao, 2011). Selain dalam masalah 

biologi, Petri Net telah banyak dikembangkan dalam dunia industri, penjadwalan, 

jaringan transportasi, sistem lampu lalu lintas dan lain sebagainya.  

 

PETRINET 

Pada bagian ini dibahas konsep Petri Net yang akan digunakan untuk membuat 

model sistem metabolisme dan menjadi dasar untuk membuat model dalam 

bentuk aljabar max plus.  

Petri Net merupakan salah satu teknik untuk memodelkan Sistem Event Diskrit 

(SED). Petri Net pertama kali dikembangkan oleh C.A. Petri pada tahun 1960-an. 

Petri Net berkaitan dengan palce dan transisi yang masing-masing 

menggambarkan event dan keadaan (state). Place berfungsi sebagai input atau 
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output suatu transisi. Selain itu, place berfungsi sebagai kondisi yang harus 

dipenuhi agar transisi dapat terjadi.  

 

Definsi 1 (Cassandras and Lafortune, 2008). Petri Net adalah 4-tuple (P,T,A, w);P 

adalah himpunan berhingga place;  npppP ,...,, 21 ; T adalah himpunan 

berhingga transisi,  ntttT ,...,, 21 ; A adalah himpunan arc,    PTTPA  ; 

w adalah fungsi bobot,  ,...3,2,1: Aw  

Grafik Petri Net terdiri dari dua bentuk yaitu lingkaran sebagai representasi dari 

palce, dan garis sebagai representasi dari transisi, sedangkan Arc disimbolkan 

dengan garis anak panah yang menghubungkan place ke transisi atau transisi ke 

place. Arc yang menghubungkan palcepi ke transisi tj berarti )( ji tIp  .  

Definisi 2(Cassandras and Lafortune, 2008). Penanda (marking) x pada Petri Net 

adalah fungsi  ,...2,1,0: Px  

Penanda dinyatakan dengan vektor yang berisi bilangan bulat nonnegatif yang 

menyatakan jumlah token  TnpxpxpxX )(),...,(),( 21 . Jumlah elemen x sama 

dengan banyak place di Petri Net.  

Transisi pada petri net menyatakan event pada System Event Diskrit dan 

place merepresentasikan kondisi agar event dapat terjadi. Token dalam petri net 

merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh place agar transisi dapat di fire.  

Keadaan awal dari petri net bertanda dinyatakan dengan : 

  Tnpxpxpxx )(,),(),( 21   (1) 

 

 
Gambar 1. Petri Net Sederhana 

Gambar 1 merupakan salah satu contoh sederhana dari sebuah petri net, 

jumlah place yang ditandai dengan lingkaran dan transisi yang ditandai dengan 

garis, dari petri net tersebut adalah dua. Transisi T0 dalam keadaan enable, karena 

kondisi P1 mempunyai satu token sebagai syarat agar T0 dapat difire. Ketika T1 

difire, maka token akan berpindah ke P0, yang merupakan syarat T1 enable. 

Perpindahan token dari satu place ke place lain menggambarkan suatu kejadian 

atau perubahan keadaan dengan kondisi tertentu.   

 

Definisi 3 (Cassandras and Lafortune, 2008). Petri Net bertanda (marked) adalah 

5-tuple (P, T, A, w, x0) dimana (P, T, A, w) adalah Petri Net dan x0 adalah 

penanda awal. 
 

Definisi 4 ( Cassandras and  Lafortune, 2008).Fungsi perubahan keadaan 

   nn
Tf ,...2,1,0,...2,1,0:   pada Petri Net bertanda (P, T, A, w, x0) terdefinisi 

untuk transisi Tt j   jika dan hanya jika    jiji tIptpwpix  ,,)( . Jika ),( jtxf  
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terdefinisi maka ditulis ),(' jtxfx  , dimana ),(),()()(' ijjiii ptwtpwpxpx  , 

untuk mjni ,...3,2,1,...,3,2,1   

keadaan Petri Net mengalami deadlock apabila tidak ada transisi yang enableatau 

tidak memenuhi kondisi pada Definsi 4.  

 

ALJABAR MAX PLUS 

Dalam bagian ini, konsep dasar aljabar max plus yang akan digunakan dalam 

pembahasan pada bagian-bagian berikutnya. Operasi dasar dari aljabar maxplus 

adalah maksimum (dinotasikan dengan simbol  ) dan tambah (dinotasikan 

dengan simbol ⊗). Aljabar max plus adalah himpunan bilangan real dan 
),,,,( maxmax e RR . Jika diberikan maxR, ba ,   dan 0e maka 

operasi penjumlahan dan perkalian dalam aljabar max plus didefinisikan sebagai : 

 ),max( baba   dan baba   (2) 

Operasi pangkat dalam aljabar max plus didefinisikan (Heidergott, dkk, 2006): 

    
nsebanyak

aaaa n   (3) 

Untuk semua Nn  dengan 0n . Operator   dalam aljabar max plus 

mempunyai invers yang dinyatakan sebagai pangkat negatif.  

 baba   )1(  (4) 

tetapi untuk operasi   tidak memiliki invers.  

   



n

i

iiii

n

i

aaniaa
1

n

1i1

dan1max  (6) 

Representasi matriks dalam aljabar max plus  ijA , dimana i-j adalah komponen 

dari matriks A. Penjumlahan dan perkalian dua matriks didefinisikan sebagai 

berikut (Heidergott, dkk, 2006; Schutter, 1996; Subiono, 2006): 
 

 

 

 kjik
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kjik
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ijij
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baBA
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baBA














1

1

max

max

 (5) 

dimana lnRA  max  , mlRB  max ,  ijij Aa   dan  ijij Bb  . 

Nilai eigen dan vektor eigen dalam aljabar max plus dibahas dalam (Heidergott, 

dkk, 2006; Subiono, 2006; Subiono, 2010). 

vvA    (6) 

Dimana nnRA  max  matriks bujur sangkar, maxR  adalah skalar dan nRv max  

adalah vektor. 

Suatu graph berarah dari matriks A dinotasikan oleh ),()( VEAG  , mempunyai n 

titik, himpunan semua titik dari G(A) dinyatakan  dengan V. Suatu graph dengan 

matriks A dinotasikan dengan G(A) dengan himpunan nodes dan bobot ,  
b)x(x  A  

 (7) 
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Sistem max plus linear didefinisikan oleh (Heidergott dkk, 2006): 

,2,1,0)()1(  kkAxkx  (8) 

Dimana vektor nRx  menyatakan keadaan dari suatu model, x(k) menyatakan 

keadaan saat ke-k, dan A merupakan matriks berukuran nxn. Dalam aljabar max 

plus, persamaan (10) dapat ditulis : 

,2,1,0)()1(  kkxAkx  (9) 

Dengan kondisi awal 0)0( xx   maka evolusi dari persamaan (11) dapat 

ditentukan.  

 
)()(

)()()1(

kxCky

kuBkxAkx




 (10) 

Dimana u(k) merupakan input dan y(k) merupakan output.  

 
hkGukHx

kuku





)()(

)()1( 

                                                                    

(11) 

Evolusi sistem yang diberikan oleh Persamaan (9) dengan matriks A terduksi dan 

dikaji suatu perilaku periodik dari sistem.  Perilaku periodik ini erat kaitannya 

dengan apa yang dinamakan vektor waktu sikel (Subiono, 2010): 

 
k

kx

k

)(
lim

                                                                                      
(12) 

Limit yang diberikan oleh bentuk Persamaan (12) selalu ada untuk setiap kedaan 

awal ε)0(x dengan )',,,(  ε   dan untuk matriks A  dalam Persamaan (10) 

yang tereduksi selalu bisa dijadikan suatu bentuk blok matriks segitiga atas, hal 

ini bisa dilihat di (Heidergott dkk, 2006; Subiono, 2010) yang diberikan oleh 

bentuk 
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(13) 

untuk setiap qi ,,2,1  , iiA , (berukuran ii qq  ) adalah matriks taktereduksi 

dengan nilai-karakteristik i .  

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dibahas model petri net dari sistem metabolisme, kemudian dibuat 

model dan dilakukan analisis menggunakan aljabar max plus.  

 

MODEL PETRI NET SISTEM METABOLISME 

Model Petri Net yang dibangun pada sistem metabolisme dalam makalah ini 

terdiri dari 5 (lima) plece (p) dan 5 (lima)  transis (t).  Interpretasi dari masing-

masing komponen Petri Net pada model sistem metabolisme adalah Place sebagai 

spesies molekul, Transisi sebagai reaksi, Marking sebagai kosentrasi dan Arc 

sebagai koefisien stokiometri  (Ross-Leon, 2012). Model Petri Net sistem 
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metabolisme yang menjadi  dasar untuk membuat model aljabar max plus seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Model Petri Net Sistem Metabolisme  

Berdasarkan Gambar 1, diperoleh matriks forwards dan backward sebagai 

berikut: 

Forwards incidence matrix I+ 

  t1 t2 t3 t4 

P1 0 0 1 0 

P2 1 0 0 0 

P4 0 1 0 0 

E3 0 0 1 0 

P5 0 1 0 0 

E1 1 0 0 0 

E2 0 1 0 0 

E4 0 0 0 1 

P3 0 0 0 1 

 

Backwards incidence matrix I- 

  t1 t2 t3 t4 

P1 1 0 0 0 

P2 0 1 0 0 

P4 0 0 1 0 

E3 0 0 1 0 

P5 0 0 0 1 

E1 1 0 0 0 

E2 0 1 0 0 

E4 0 0 0 1 

P3 0 1 0 0 

 

 

 Berdasarkan matriks forwards dan matriks backwards, maka dipeoleh 

combined matriks sebagai berikut: 
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Combined incidence matrix I 

  t1 t2 t3 t4 

P1 -1 0 1 0 

P2 1 -1 0 0 

P4 0 1 -1 0 

E3 0 0 0 0 

P5 0 1 0 -1 

E1 0 0 0 0 

E2 0 0 0 0 

E4 0 0 0 0 

P3 0 -1 0 1 
 

Selanjutnya dibahas model aljabar max plus dari model Petri Net pada Gambar 2. 

 

MODEL ALJABAR MAX PLUS SISTEM METABOLISME 

 Pada bagian ini akan dibangun model aljabar max plus berdasarkan model 

Petri Net yang dihasilkan pada bagian sebelumnya. Kemudian dilakukan analisis 

dari model aljabar max plus.  

Berdasarkan Gambar 1 pada bagian sebelumnya, maka diperoleh model aljabar 

max plus sebagai berikut: 
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Dari persamaan (14) kemudian dilakukan sinkronisasi, sehingga diperoleh 
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Persamaan (15) dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut: 
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  (16) 

dimana  Tktktktktkt )()()()()( 4321  

Persamaan 16 dapat ditulis dalam bentuk  

 ...3,2,1),()1(  kktAkt      (17) 
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KESIMPULAN  

Model sistem metabolisme dapat dibuat suatu model Petri Net, kemudian 

dapat dianalisis menggunakan aljabar max plus.  Model yang dihasilkan dalam 

bentuk aljabar max plus adalah 

)()1(

42

2

44332211

31

kt

dd

d

dddddddd

dd

kt 




























,  

dimana  Tktktktktkt )()()()()( 4321 . 

Kajian selanjutnya dapat dibangun model Petri Net dan model aljabar max 

plus untuk sistem metabolisme yang lebih kompleks. 
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Abstrak 

Volatilitas dari suatu saham mempengaruhi keputusan seorang 

investor ketika akan membeli suatu saham . Perkembangan pasar, isu 

nasional maupun internasional sangat berpengaruh kepada volatilitas 

saham. ARCH/GARCH merupakan salah satu metode  untuk 

memodelkan volatilitas. Penelitian ini menggunakan data harga 

penutupan saham Bank BTN pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai 

dengan 31 Maret 2017 yang diakses dari yahoo.finance.com. Model 

ARIMA(3,0,3) Model persamaan ARIMA (3,0,3) adalah �̂�𝑡 =
−0,344𝑌𝑡−1 − 0,3336𝑌𝑡−2 + 0,4702𝑌𝑡−3 + 0,042𝑒𝑡−1 +
0,3501𝑒𝑡−2 − 0,6169𝑒𝑡−3  mempunyai  model terbaik untuk data 

volatilitas Bank BTN. Plot ACF/PACF kuadrat residual dari 

ARIMA(3,0,3) menunjukkan adanya ARCH/GARCH. Model 

ARMA(3,3)-GARCH(1,1) adalah model terbaik karena mempunyai 

nilai AIC dan BIC terkecil yaitu -8,611 dan -8,562. 

Kata kunci: volatility, ARIMA, ARCH-GARCH 

 

Bank BTN berdiri tahun 1897 dengan nama ‘Postpaarbank” pada masa 

pemerintah Belanda. Perubahan nama menjadi “Bank Tabungan Pos” oleh 

pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1963 

berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Sejak tahun 2002, bank 

BTN ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank komersial yang fokus menangani 

masalah pembiayaan rumah komersial. Bank BTN pada tahun 2009 melakukan 

Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan listing di Bursa Efek Indones(BTN, 

n.d.).  

Pergerakan harga saham yang tidak menentu yang diakibatkan oleh 

perkembangan pasar, isu nasional maupun internasional dikenal dengan istilah 

volatilitas. Volatilitas dari suatu saham mempengaruhi keputusan seorang investor 

ketika akan membeli suatu saham. Pemodelan volatilitas harga suatu saham dapat 

didekati dengan model timeseries univariat, salah satunya adalah model 

ARCH/GARCH. Engle pada tahun 1982 memperkenalkan model Autoregressive 

Conditionally Heteroscedastic(ARCH) yang sesuai untuk data dengan residual 

modelnya yang bervolatilitas . Bentuk umum persamaan ARCH(p) adalah sebagai 

berikut  

𝜎𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1휀𝑡−1

2 + ⋯ + 𝑎𝑝휀𝑡−1
2 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖휀𝑡−1

2𝑝
𝑖=1 ..............................(1) 

Ketika volatilitas data semakin besar, maka performance model ARCH akan 

menurun karena orde (p) dari ARCH yang harus semakin besar. Untuk mengatasi 

hal ini pada tahun 1986, Bollerslev memodifikasi model ARCH menjadi 

Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH) yang sesuai 
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untuk memodelkan data dengan volatilitas yang tinggi. Bentuk umum moodel 

GARCH (p,q) adalah sebagai berikut 

�̂�𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎0휀𝑡−1

2 + ⋯ + 𝑎𝑝휀𝑡−1
2 + 𝛽1�̂�𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛽𝑞�̂�𝑡−𝑞
2 ..........................(2) 

 (Sembiring, Ferikawita Magdalena Paramita & Malik, 2016) 

menghasilkan model estimasi terbaik untuk mengukur performance dari harga 

saham  adalah GARCH (2,2),  (Santoso, 2010) menyimpulkan bahwa model 

GARCH merupakan model estimasi terbaik untuk  data inflasi makanan Indonesia 

pada periode 2005.1-2006.2 dan (Islam, Munira, Roy, & Khan, 2016) menyatakan 

bahwa model GARCH (1,3) adalah model terbaik dari keluarga GARCH untuk 

mengukur perfomance data beberapa saham terpilih di Bursa Efek Dhaka adalah 

hasil dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai ARCH/GARCH.  

 

METODE 

Data harga penutupan saham BTN pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai 

dengan 31 Maret 2017 yang diperoleh dari website finance.yahoo.com digunakan 

untuk penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan statistika deskriptif untuk mengenai gambaran sekilas mengenai data, 

menghitung nilai log return dengan tujuan agar data siap untuk dianalisis lebih 

lanjut. Pengecekan kestasioneran melalui plot ACF dan PACF dilakukan untuk 

mengetahui apakah nilai return telah stasioner, apabila belum maka dilakukan 

differencing hingga nilai return stationer terhadap mean dan varians. Langkah 

berikutnya adalah melakukan pemodelan ARIMA untuk data yang telah stationer, 

pengecekan residu dilakukan untuk menguji apakah model ARIMA merupakan 

model terbaik bagi data. Jika residu model ARIMA menunjukkan adanya 

volatilitas, maka dilakukan pemodean ARCH/GARCH. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan software R(Stehlíková, n.d.). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistika Deskriptif dari data harga penutupan saham BTN pada tanggal 

19 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 menunjukkan bahwa banyaknya 

data adalah sebanyak 355 dengan nilai terbesar adalah 2,32x109 dan nilai terkecil 

adalah 1,11x109. Dengan median 1, 742x109 dan mean sebesar 1,719x109. Data 

mempunyai kecenderungan naik dari tahun 2015 sampai dengan 2017, hal ini 

berdasarkan pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Plot Harga Penutupan Saham BTN 
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Gambar 2. Plot Ln Return Harga Penutupan Saham BTN 

 

 
Gambar 3. PLot ACF dan PACF Ln Return 

 

Gambar 2 memperlihatkan bahwa data ln return telah stasioner, hal ini didukung 

oleh hasil gambar 3 dan 4 bahwa pad plot ACF dan PACF terdapat beberapa lag 

yang melewati garis signifikan dan turun secara drastis.  

 Tes Augmented Dickey Fuller (ADF) perlu dilakukan untuk memastikan 

apakah data telah stasioner terhadap mean (Libanio, 2005). P value hasil tes ADF 

sebesar 0,01 kurang dari α=0,1, hasil ini memberi informasi bahwa data log return 

telah stasioner terhadap mean. (Burns, 2003) mengatakan bahwa tes Ljung Box 

dilakukan untuk mengecek apakah data telah stasioner terhadap varians. Hasil 

Ljung Box data log return adalah 0,06043 yang lebih kecil dari α=0,1, 

menunjukkan bahwa data ln return telah satisoner terhadap varians. Data ln return 

dapat disimpulkan telah stasioner terhadap mean dan varians berdasarkan hasil tes 

ADF dan Ljung Box.  

 Parameter ARIMA dapat diestimasi berdasarkan plot ACF dan PACF pada 

gambar 3 di atas. ARIMA ( 3,0,3) adalah model ARIMA terbaik untuk data ln 

return dengan nilai AIC=-1788,18 dan BIC=-1757,23. Model persamaan ARIMA 

(3,0,3) adalah �̂�𝑡 = −0,344𝑌𝑡−1 − 0,3336𝑌𝑡−2 + 0,4702𝑌𝑡−3 + 0,042𝑒𝑡−1 +
0,3501𝑒𝑡−2 − 0,6169𝑒𝑡−3. Langkah selanjutnya menyelidiki residual ARIMA 

(3,0,3) apakah terdapat gejala white noise.  
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Gambar 4. Plot ACF & PACF Residual Model ARIMA (3,0,3) 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa residual ARIMA (3,0,3) white noise 

 
Gambar 5. Plot ACF & PACF Residual Kuadrat 

Plot ACF residual kuadrat pada gambar 5 di atas terlihat adanya lag yang 

melewati garis signifikan, sehingga diperlukan model  ARCH/GARCH untuk 

menyelesaikan masalah heteroskedastisitas. 

Model ARCH/GARCH yang diperkirakan sesuai untuk data ln return adalah 

GARCH (1,1), GARCH (1,2) dan GARCH (2,2).  Nilai AIC dan BIC dari ketiga 

model tersebut adalah 
Tabel 1. Nilai AIC dan BIC Model ARCH/GARCH 

Model AIC BIC 

GARCH 1,1) -8,611 -8,562 

GARCH (1,2) -8,609 -8,555 

GARCH (2,2) -8,609 -8,550 

Model GARCH (1,1) terpilih sebagai model terbaik karena mempunyai nilai AIC 

dan BIC terkecil. 

 

KESIMPULAN  

ARIMA ( 3,0,3) adalah model ARIMA terbaik untuk data ln return dengan 

nilai AIC=-1788,18 dan BIC=-1757,23. Model persamaan ARIMA (3,0,3) adalah 
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�̂�𝑡 = −0,344𝑌𝑡−1 − 0,3336𝑌𝑡−2 + 0,4702𝑌𝑡−3 + 0,042𝑒𝑡−1 + 0,3501𝑒𝑡−2 −
0,6169𝑒𝑡−3 

Model GARCH (1,1) terpilih sebagai model terbaik karena mempunyai nilai AIC 

dan BIC terkecil. Untuk peneliti berikutnya dapat menggunakan model GARCH 

multivariat. 
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Abstrak 

 Pertumbuhan ikan bisa dilihat dari ukuran panjang atau 

beratnya. Pertumbuhan tersebut bisa dimodelkan menggunakan model 

nonlinier GMM (Generalized Michaelis-Menten), dimana pada awal 

pengembangannya diterapkan pada pertumbuhan ikan, hewan ternak, 

dan hewan percobaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan model pertumbuhan dan laju pertumbuhan maksimum 

dari ikan lele budidaya. Data yang digunakan adalah rata-rata panjang 

ikan yang diamati selama 13 minggu, dimulai dari awal budidaya 

sampai siap panen. Estimasi parameter yang digunakan adalah Metode 

Kuadrat Terkecil (MKT) dengan pendekatan iterasi Levenberg-

Marquardt. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa model nonlinier 

GMM sesuai digunakan pada pemodelan pertumbuhan panjang ikan 

lele budidaya Clarias sp, ditunjukkan dengan nilai 𝑅2 = 1 dan 

menghasilkan nilai laju pertumbuhan maksimum ikan pada minggu ke 

7-8 dengan panjang 14.67 cm. 

Kata kunci: GMM, Levenberg-Marquardt,ikan lele budidaya 

 

 

Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan antara satu variabel 

respon terhadap satu atau lebih variabel prediktor. Dalam penerapannya, 

hubungan antar variabel tersebut tidak selalu mengikuti model linier, sehingga 

digunakan regresi nonlinier. Regresi nonlinier adalah metode untuk mendapatkan 

model nonlinier yang menyatakan hubungan dari variabel respon dan prediktor, 

yang datanya tidak mengikuti garis lurus, tetapi mengikuti suatu bentuk kurva 

tertentu. Berdasarkan kelinieran parameternya, terdapat dua jenis model regresi 

nonlinier, yaitu model linier intrinsik dan nonlinier intrinsik. Suatu model 

dikatakan mengikuti regresi nonliner intrinsik, apabila pendekatan transformasi 

tidak dapat melinierkan model tersebut. Salah satu bentuk model regresi nonliner 

intrinsik adalah model pertumbuhan GMM (Generalized Michaelis-Menten). 

Model GMM biasa diterapkan pada pertumbuhan hewan, seperti ikan, hewan 

ternak dan hewan percobaan lainnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ikan lele 

budidaya dapat dimodelkan mengikuti model pertumbuhan GMM.  

Budidaya ikan yang banyak diminati oleh masyakarat adalah ikan lele. 

Selain karena rasanya yang enak, benih ikan lele relatif lebih murah dan mudah 

didapatlan daripada ikan lainnya. Salah satu jenis ikan lele yang dibudidayakan 

adalah Clarias sp. Pertumbuhan ikan lele dapat dilihat dari panjang atau beratnya. 

Masa pertumbuhan ikan lele mulai dari bibit ikan lele yang berukuran panjang 5-9 

cm sampai lele siap dikonsumsi membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 bulan, 

dengan panjang ikan lele siap panen berkisar antara 26-30 cm. Penelitian ini 
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bertujuan untuk menjelaskan model pertumbuhan dan menentukan laju 

pertumbuhan maksimum dari ikan lele budidaya Clarias sp. 

 

Regresi Nonlinier 

Model regresi nonlinier diasumsikan memiliki 𝑓 yang diketahui, dan fungsi 

ini dipilih karena pengetahuan proses menghasilkan data. Model regresi nonlinier 

pada parameternya (dapat sebagian linier) dan istilah kesalahan diasumsikan 

bersifat aditif. Bentuk umum dari model regresi nonliner adalah 

𝒚 = 𝒇(𝑿, 𝜸) + 𝜺 

dimana  𝑦 = vektor respon 𝑛 × 1, 

 𝑋 = matriks variabel penjelas 𝑛 × 𝑝, 

 𝛾 =  matriks variabel yang tidak diketahui 𝑞 × 1,  

 휀 = kesalahan random 𝑛 × 1, 휀~𝑁(0𝑛, 𝜎2𝐼𝑛) (Stal, 2015). 

Model analisis regresi nonlinier dibagi menjadi dua, yaitu model intrinsik 

linier dan model intrinsik non linier (Draper dan Smith, 1992). 

a. Model intrinsik linier 

Apabila suatu model merupakan linier intrinsik, maka model ini dapat 

ditransformasi ke dalam bentuk linier.  

b. Model intrinsik nonlinier 

Model intrinsik nonlinier berbentuk nonlinier pada parameter dan tidak 

dapat dilinierkan dengan transformasi apapun.  

 

Model Pertumbuhan 

Menurut Gille (2004), model pertumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu 

model eksponensial (exponential growth), model sigmoid (sigmoid growth), dan 

model berbentuk lonceng (bell-shaped growth). Bentuk model sigmoid sering 

ditemukan pada pertumbuhan bobot individu dan bobot organ. Kurva model 

pertumbuhan sigmoid dapat dibagi menjadi tiga bagian pertumbuhan y (misal 

bobot) bergerak lambat pada saat awal, namun semakin lama kecepatan 

pertumbuhan meningkat. Pada tahap kedua, pertumbuhan bergerak cepat sampai 

mencapai titik maksimum. Pada tahap ketiga, kecepatan petumbuhan akan turun 

sampai mencapai titik maksimal. Kurva ini dimulai pada titik belok. Setelah 

melalui titik belok, laju kurva menurun secara perlahan sampai kurva secara 

asimtotis menuju nilai maksimum tertentu. 

Kurva model pertumbuhan sigmoid dapat digunakan untuk memprediksi 

hasil yang diperoleh dan digunakan untuk menentukan perlakuan yang akan 

diterapkan pada suatu penelitian. Kurva model pertumbuhan sigmoid dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori : 

1. Model kurva sigmoid dengan titik belok tetap, seperti Gompertz (
𝟏

𝒆
 tinggi 

atau berat maksimum) dan logistik (
𝟏

𝟐
 tinggi atau berat maksimum). 

2. Menjelaskan kurva sigmoid dengan titik belok bervariasi, seperti 

Richards, Janoschek, model France, dan GMM (Generalized Michaelis-

Menten). 

 

Model GMM (Generalized Michaelis-Menten) 

Model GMM adalah hasil pengembangan persamaan Michaelis-Menten dari 

enzim kinetik. Pengembangan model ini dikenalkan oleh Lopez et al. (2000) dan 
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diterapkan pada pertumbuhan ikan, hewan ternak, dan hewan percobaan. Model 

pertumbuhan GMM sebagai berikut. 

𝐻(𝑡) =
𝐻0𝐾𝑐 + 𝐻𝑓𝑡𝑐

𝐾𝑐 + 𝑡𝑐
 

dengan 𝐻(𝑡) = panjang ikan pada umur ke-t 

𝑯𝟎 = panjang awal 

𝐻𝑓 = panjang maksimum 

𝑲 = saat dimana panjang ikan mencapai setengah tinggi maksimum 

𝑐 = parameter titik belok 

𝑡 = umur ikan 

Laju pertumbuhan absolut adalah pertambahan panjang ikan pada setiap 

satuan waktu (Hunt, 2003) yang diukur dengan persamaan 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

𝑐𝑡𝑐−1(𝐻𝑓 − 𝐻)

𝐾𝑐 + 𝑡𝑐
. 

Laju pertumbuhan relatif adalah perubahan laju pertumbuhan setiap satuan 

waktu yang dinyatakan dalam persamaan 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
(

1

𝐻
) =

𝑐𝑡𝑐−1(𝐻𝑓 − 𝐻)

𝐾𝑐 + 𝑡𝑐

𝐾𝑐 + 𝑡𝑐

𝐻0𝐾𝑐 + 𝐻𝑓𝑡𝑐
=

𝑐𝑡𝑐−1(𝐻𝑓 − 𝐻)

𝐻0𝐾𝑐 + 𝐻𝑓𝑡𝑐
 

Laju pertumbuhan maksimum terjadi ketika 
𝑑2𝐻

𝑑𝑡2 = 0, jika nilai 𝑐 > 1. Laju 

pertumbuhan maksimum pada model GMM (𝑡∗, 𝐻∗)adalah 

𝑡∗ = 𝐾 [
(𝑐 − 1)

(𝑐 + 1)
]

1
𝑐

 

pada 

𝐻∗ =
(1 +

1
𝑐) 𝐻0 + (1 −

1
𝑐) 𝐻𝑓

2
 

 

Pendugaan Parameter Model Regresi Nonlinier 

Kutner et al. (2004) menyatakan bahwa pendugaan parameter pada model 

regresi nonlinier biasa menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode 

maksimum likelihood. Pendugaan parameter dengan kuadrat terkecil dilakukan 

dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat dengan rumus sebagai berikut: 

𝐽𝐾𝐺(𝛾) = ∑ [𝑌𝑖 − 𝑓(𝑋𝑖, 𝛾)]2
𝑛

𝑖=1
 (1) 

dimana 𝛾adalah parameter yang akan diduga, dan didapatkan dengan turunan 

parsial dari persamaan (1), sehingga didapatkan persamaan normal dengan 

bergantung pada 𝛾0, 𝛾1, … , 𝛾𝑝−1. Bentuk dari persamaan normal adalah sebagai 

berikut: 
𝜕𝐽𝐾𝐺

𝜕𝛾𝑘
= ∑ −2[𝑌𝑖 − 𝑓(𝑋𝑖, 𝛾)] [

𝜕𝑓(𝑋𝑖, 𝛾)

𝜕𝛾𝑘
]

𝑛

𝑖=1
= 0 

dimana 𝑘 = 0,1, … , 𝑝 − 1. 

Pendugaan parameter model regresi nonlinier sangat sulit untuk diduga, 

sehingga diperlukan metode untuk memudahkannya yaitu dengan metode iterasi 

(Fekedulegn, et al., 1999). Sebelum dilakukan proses iterasi, perlu ditentukan 

terlebih dahulu nilai duga awal. Berikut ini cara yang digunakan untuk 

menentukan nilai duga awal: 
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1. Jika terdapat p parameter, substitusikan p pengamatan (𝑯𝒊, 𝒕𝒊)ke dalam 

model yang terbentuk dengan mengabaikan galatnya. Selanjutnya, 

selesaikanpersamaan yang diperoleh untuk mendapatkan penduga awal 

parameter model. Nilai-nilai 𝒕𝒊 yang terpisah jauh memberikan hasil yang 

lebih baik. 

2. Sebagai alternatif pendekatan, perhatikan respon untuk mendekati nol atau 

tak hingga dan substitusikan ke dalam model untuk memperoleh nilai duga 

parameter. 

Setelah ditentukan nilai awal duga parameter, maka hasil pendugaan tersebut 

digunakan dalam proses pendugaan parameter menggunakan metode iterasi 

Levenberg-Marquardt. 

 

Metode Iterasi Lavenberg-Marquardt 

Menurut Marquardt (1963) metode iterasi Lavenberg Marquardt dirancang 

untuk memperbaiki dua metode iterasi sebelumnya yang biasa digunakan untuk 

pendugaan parameter yaitu steepest descent dan Gauss Newton. Metode 

Lavenberg-Marquardt merupakan salah satu metode optimasi untuk 

menyelesaikan masalah kuadrat terkecil yang didasarkan pada metode Gauss-

Newton. 

a. Iterasi Gauss-Newton 

Secara umum iterasi Gauss-Newton dapat dinyatakan dengan  

𝒙(𝒏+𝟏) = 𝒙(𝒏) −
𝟏

𝟐
[𝒁(𝒙(𝒏))

𝑻
. 𝒁(𝒙(𝒏))]

−𝟏

𝒁(𝒙(𝒏))
𝑻 𝝏𝑱𝑲𝑮

𝝏𝒙
|
𝒙(𝒏)

 

b. Iterasi Lavenberg-Marquardt 

Metode Lavenberg-Marquardt mengaplikasikan metode iterasi Gauss 

Newton. Pada iterasi Lavenberg-Marquardt menambahkan perkalian 

skalar dan identity matrix, 𝝀𝑰𝒌, serta bebas dalam menentukan panjang 

langkahnya, 𝒕𝒏 =
𝟏

𝟐
. 

𝒙(𝒏+𝟏) = 𝒙(𝒏) − 𝒕𝒏 [𝒁(𝒙(𝒏))
𝑻
. 𝒁(𝒙(𝒏)) + 𝝀𝑰𝒌]

−𝟏 𝝏𝑱𝑲𝑮

𝝏𝒙
|
𝒙(𝒏)

 

Uji Asumsi Kenormalan Galat 

Pengujian kenormalan pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Hipotesis yang diuji adalah: 

𝐻0 : Galat menyebar normal 

𝐻1 : Galat menyebar tidak normal 

𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑀𝑎𝑘𝑠 [|𝐹𝑛(𝑡) − 𝐹0(𝑡)|] 
𝐻0diterima apabila 𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 < 𝐷(𝑎), sehingga dapat disimpulkan bahwa galat 

menyebar normal (Daniel, 1989). 

Uji Asumsi kehomogenan Ragam Galat 

Pengujian asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sisaan mempunyai 

ragam yang homogen. Menurut Dielman (1991), secara analitis, asumsi 

kehomogenan ragam galat dapat dihitung dengan menggunakan uji J. Szroeter 

yaitu hipotesis pada pengujian ini : 

𝑯𝟎 : ragam galat homogen 

𝑯𝟏 : ragam galat tidak homogen 

𝑸 = (
𝟔𝒏

𝒏𝟐 − 𝟏
)

𝟏/𝟐

(
∑ 𝒊𝒆𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝒆𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

−
𝒏 + 𝟏

𝟐
) 
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Apabila |𝑄| < |𝑍𝛼/2|, maka 𝐻0 diterima yang berarti ragam galat homogen. 

 

Pemeriksaan Kebaikan Model 

Pemeriksaan kebaikan model (Gujarati, 1991) dapat menggunakan goodness 

of fits yang dapar menggambarkan presentase kelayakan model yang terbentuk, 

yaitu dengan menghitung koefisien determinasi(𝑅2), yang menjelaskan presentase 

variasi total dalam variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. 

Nilai 𝑅2 bersifat positif dan berkisar antara 0-1, semakin tinggi nilai 𝑅2, semakin 

baik model yang dihasilkan. Rumus koefisien determinasi adalah : 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑆𝑆 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1 −

∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)
2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panjang ikan lele 

budidaya Clarias spyang bersumber dari makalah Hendi Santoso dari Fakultas 

Perikanan IPB berjudul Budidaya Ikan Lele. Tahapan analisis data dengan 

menggunakan model pertumbuhan GMM adalah sebagai berikut : 

1. Membuat diagram pencar antara rata-rata panjang dan umur ikan yang 

diamati 

2. Menentukan penduga awal parameter 

• Menentukan nilai 𝑯𝟎 (panjang awal ikan diamati) dan 𝑯𝒇 (panjang 

ikan maksimum). 

• Menentukan 𝒕 dan 𝑯(𝒕) dari dua pasang pengamatan kemudian 

mensubstitusikan nilai tersebut pada model sehingga diperoleh dua 

persamaan 

• Dua persamaan yang diperoleh dieliminasi sehingga diperoleh nilai 

salah satu parameter 

• Nilai 𝑲 yang diperoleh, dimasukkan pada salah satu persamaan 

untuk memperoleh nilai c. 

3. Melakukan pendugaan parameter menggunakan metode kuadrat terkecil 

dengan iterasi Levenberg-Marquadt 

4. Melakukan uji asumsi kenormalan dan kehomogenan ragam galat. Apabila 

asumsi tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan transformasi 

5. Memeriksa kebaikan model dengan 𝑹𝟐 

6. Menentukan laju pertumbuhan maksimum 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diagram pencar pada Gambar 1 ini menunjukkan pertumbuhan panjang ikan 

lele yang diamati selama 13 minggu, dimulai dari minggu ke-0 awal budidaya 

sampai minggu ke-12 siap panen. Kurva mengikuti bentuk sigmoid model 

pertumbuhan, dengan titik awal 0 minggu, yaitu minggu awal budidaya ikan lele 

dengan panjang benih ikan 7 cm, dan pada saat umur ikan 12 minggu, panjang 

ikan yang diamati adalah 28.03 cm. 
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Gambar 1. Diagram pencar panjang ikan lele terhadap umur ikan dalam minggu 

 

Pendugaan Parameter Model Regresi Nonlinier 

Parameter model pertumbuhan GMM ini diduga dengan menggunakan 

iterasi Lavenberg-Marquardt, pada penelitian ini digunakan alat bantu SPSS dan 

hitungan manual untuk memperoleh nilai duga parameter. Parameter yang diduga 

adalah 𝐻0 (panjang awal), 𝐻𝑓 (panjang maksimum), 𝐾 (saat dimana ikan 

mencapai setengah panjang maksimum), dan 𝑐 (parameter titik belok). Hasil 

pendugaan parameter terangkum pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Hasil penduga parameter 

Parameter Penduga awal Penduga hasil iterasi 

𝑯𝟎 7 7,181 

𝑯𝒇 28,03 37,151 

𝑲 6,13 9,380 

𝒄 4,22 3,472 

Dari hasil penduga parameter pada Tabel 1, digunakan untuk membentuk 

model pertumbuhan GMM, sebagai berikut : 

𝐻(𝑡) =
7,181(9,380)3,472 + 37,151𝑡3,472

9,3803,472 + 𝑡3,472
=

17047,99 + 37,151𝑡3,472

2374,041 + 𝑡3,472
 

Model pertumbuhan ini digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan panjang ikan 

lele budidaya hasil pengamatan dan hasil prediksi. Gambar 1 menunjukkan bahwa 

plot data hasil pengamatan dan pendugaberhimpit, artinya model dapat menduga 

pola pertumbuhan panjang ikan lele budidaya dengan baik. 

 
Gambar 2. Diagram Pencar Panjang Ikan Lele Budidaya Hasil Pengamatan dan Hasil 

Prediksi Model terhadap Umur (Minggu 

 

Uji Asumsi Kenormalan dan Kehomogenan Ragam Galat 

 Pengujian asumsi kenormalan galat dilakukan dengan uji Komolgorov-

Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut :  
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𝐻0 ∶ Galat menyebar normal 

𝐻1 ∶ Galat menyebar tidak normal 

Sedangkan uji asumsi kehomogenan ragam galat dapat diketahui dengan Uji 

Szroeter berdasarkan hipotesis : 

𝑯𝟎 : ragam galat homogen 

  𝑯𝟏 : ragam galat tidak homogen 

Hasil pengujian asumsi kenormalan dan kehomogenan ragam galat, terangkum 

pada Tabel 2, dapat dilihat pada Tabel 2, bahwa galat menyebar normal dan ragam 

galat homogen, sehingga uji asumsi telah terpenuhi.  

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi 

Uji Asumsi Nilai Keputusan Kesimpulan 

Kenormalan Galat p = 0,803 Terima 𝐻0 pada 

𝛼 = 0,05 

Galat menyebar 

normal 

Kehomogenan Ragam 

Galat 

Q = -1,198 Terima 𝐻0 pada 

𝛼 = 0,05 

Ragam galat 

homogen 

 

Pemeriksaan Kebaikan Model 

 Indikator kebaikan model yang digunakan adalah 𝑅2. Nilai 𝑅2 pada model 

ini diperoleh dengan bantuan software SPSS, dan diperoleh informasi bahwa nilai 

𝑅2 = 1, nilai ini menunjukkan bahwa model yang terbentuk telah mendekati data 

asli dengan baik, sehingga model ini menjelaskan pertumbuhan ikan lele budidaya 

dengan sempurna. 

Laju Pertumbuhan 

 Hasil perhitungan persamaan laju pertumbuhan absolut dan relatif, dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3. Laju pertumbuhan ikan lele meningkat pesat di awal 

minggu, dan mencapai panjang maksimum pada minggu ke 7-8. Dengan asumsi 

pemberian kadar protein pakan sama dari awal usia budidaya hingga memasuki 

usia (ukuran) panen/konsumsi. Sedangkan, laju pertumbuhan relatif sedikit 

meningkat di minggu ke 4-6 dan menurun seiring bertambahnya usia ikan 

konsumsi. 

 
Gambar 3.Kurva Laju Pertumbuhan Absolut dan Laju Pertumbuhan Relatif  

 

Laju Pertumbuhan Maksimum 

 Laju pertumbuhan maksimum terjadi pada saat ikan tumbuh secara 

maksimum atau pada saat titik belok. Waktu dan panjang ikan lele budidaya pada 

saat terjadi laju pertumbuhan maksimum sebagai berikut. 

𝑡∗ = 7,908 

𝐻∗ = 14,667 
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Laju pertumbuhan maksimum ikan lele budidaya pada model pertumbuhan GMM 

terjadi pada minggu ke-7 sampai ke 8 dengan panjang 14,67 cm. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Model GMM sesuai digunakan untuk memodelkan pertumbuhan ikan lele 

budidaya Clarias sp yang ditunjukkan dengan nilai 𝑅2=1. Laju pertumbuhan 

absolut ikan meningkat di awal pertumbuhan dan turun seiring bertambahnya 

umur ikan, laju pertumbuhan maksimum terjadi pada saat umur ikan 7,9 minggu 

dengan panjang maksimum ikan sebesar 14,67 cm.  

Sebagai penelitian lebih lanjut, sebaiknya gunakan model pertumbuhan lain 

yang memiliki sifat mirip dengan model pertumbuhan GMM sebagai 

perbandingan seperti model Gompertz, Richards, Korf-A, dll., sehingga 

pertumbuhan ikan lele budidaya Clarias sp secara fleksibel dapat diterapkan pada 

model lainnya.  
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Abstrak 

Model Fay-Herriot merupakan salah satu kasus khusus dari 

model area level dalam Small Area Estimation (SAE). Pendugaan 

parameter pada model Fay-Herriot dapat dilakukan metode Best Linier 

Unbiased Prediction (BLUP) dan Empirical Best Linear Unbiased 

Prediction (EBLUP). Dalam penelitian ini, pendugaan parameter 

model Fay-Herriot dilakukan menggunakan metode EBLUP. Nilai 

Mean Squared Error digunakan sebagai ukuran kebaikan penduga 

parameter EBLUP. Nilai MSE EBLUP yang diperoleh bergantung 

pada variansi pengaruh acak small area yang tidak diketahui 

(unobservable). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari 

penduga MSE EBLUP pada model Fay-Herriot. Pendugaan MSE 

EBLUP dilakukan dengan mensubstitusikan nilai dugaan variansi 

pengaruh acak small area ke MSE EBLUP. Akan tetapi, penduga 

MSE EBLUP yang diperoleh bersifat bias. Oleh karena itu, dilakukan 

pendugaan kedua MSE EBLUP dan diperoleh penduga MSE EBLUP 

yang tak bias. 

Kata kunci: model Fay-Herriot, Mean Squared Error (MSE), EBLUP 

 

Small area didefinisikan sebagai gambaran suatu area geografis kecil. Small 

area dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, kelompok suku, 

maupun kelompok umur. Suatu metode statistika yang memanfaatkan informasi 

tambahan (auxiliary variables), seperti data sensus dan atau catatan administratif 

small area tersebut, maupun catatan administratif small area lain yang memiliki 

karakteristik hampir sama dinamakan Small Area Estimation (SAE) (Rao, 2003). 

Pendugaan parameter pada small area dapat dilakukan dengan pendugaan 

langsung (direct estimation) dan penaksiran tidak langsung (indirect estimation). 

Pendugaan langsung adalah proses pendugaan yang menggunakan model desain 

penarikan sampel. Namun, pendugaan langsung tidak dapat menghasilkan 

ketelitian yang cukup jika ukuran sampel dari small area yang diamati kecil. Oleh 

karena itu, untuk memperkecil standar error pendugaan diperlukan metode 

pendugaan tidak langsung. Pada pendugaan tidak langsung, terdapat model 

penghubung implisit dan model penghubung eksplisit. Model implisit 

menghubungkan small area yang satu dengan small area lainnya melalui 

informasi tambahan (auxiliary variables). Metode yang digunakan pada model 

implisit diantaranya metode sintetik dan komposit, yang masing-masing akan 

menghasilkan penduga sintetik dan komposit.  

Berbeda dengan model implisit, model eksplisit termasuk dalam mixed 

model yang mengandung pengaruh acak small area. Pengaruh acak small area 

menjelaskan variasi antar small area yang belum dijelaskan oleh informasi 
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tambahan yang terkandung dalam model. Selanjutnya, model eksplisit ini disebut 

dengan model small area. Berdasarkan ketersediaan datanya, model small area 

terbagi menjadi model area level dan model unit level. Salah satu kasus khusus 

dari model area level adalah model Fay-Herriot. 

Pendugaan parameter pada model Fay-Herriot dapat dilakukan dengan 

metode Bayes dan non-Bayes. Metode Bayes terdiri dari Empirical Bayes (EB) 

dan Hierarchical Bayes (HB). Penelitian tentang pendugaan parameter pada SAE 

dengan metode EB telah dilakukan oleh Fitriyani (2010), sedangkan pendugaan 

parameter dengan metode HB pada SAE telah dilakukan oleh Saidah (2010). 

Metode non-Bayes terdiri dari metode BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) 

dan EBLUP (Empirical Best Linear Unbiased Prediction). Pada metode BLUP, 

variansi pengaruh acak small area diasumsikan telah diketahui, sedangkan pada 

metode EBLUP tidak diketahui dan harus diduga nilainya. Penelitian lain yang 

terkait metode EBLUP, telah dilakukan oleh Caroline (2010) untuk menduga 

pengeluaran per kapita di Kabupaten Lumajang dan oleh Matualage (2012) 

dengan Spasial EBLUP (SEBLUP) untuk menduga pengeluaran per kapita di 

Kabupaten Jember. 

Salah satu kriteria untuk mengetahui seberapa baik penduga parameter yang 

diperoleh adalah nilai Mean Squared Error (MSE). MSE EBLUP dihasilkan dari 

pendugaan parameter pada model Fay-Herriot dengan metode EBLUP. Namun, 

nilai MSE EBLUP ini bergantung pada variansi pengaruh acak yang tidak 

diketahui, sehingga perlu dilakukan pendugaan pada MSE EBLUP. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penduga MSE EBLUP pada model Fay-

Herriot. 

Misalkan θ merupakan suatu parameter, θ̂ merupakan taksiran dari 

parameter θ., dan E[θ̂] = a. MSE dari θ̂ didefinisikan sebagai: 

MSE[θ̂] = E[(θ̂ − a + a − θ)2] 

= E[(θ̂ − a)
2
] + 2 E[(θ̂ − a)]⏟      

=0

(a − θ) + E(a − θ)2 

MSE[θ̂] = var[θ̂] + [bias(θ̂)2]; karena 2E[(θ̂ − a)] = 0                               

(1) 

Berdasarkan definisi MSE, jika θ̂ yang diperoleh tak bias, maka MSE dari θ̂ 

akan sama dengan variansi dari θ̂. Standar error θ̂ didefinisikan sebagai akar 

kuadrat positif MSE[θ̂]. Nilai MSE suatu penduga parameter memiliki peranan 

penting untuk diketahui untuk mengukur seberapa baik penduga parameter yang 

diperoleh (Rao, 2003). 

Model Fay-Herriot diperkenalkan oleh Fay dan Herriot (1979), dalam Rao 

(2003), sebagai model dasar untuk meduga pendapatan per kapita pada small area 

- small area (dengan populasi yang kurang dari 1.000 jiwa penduduk) di Amerika 

Serikat. Model Fay-Herriot merupakan kasus model area level. Berikut 

didefinisikan bentuk model Fay-Harriot yang memiliki nilai penduga langsung 𝜃𝑖 

dan variabel pendukung 𝐳𝐢
𝐓. Pendugaan parameter dan perhitungan nilai MSE 

pada model ini dilakukan dengan metode EBLUP. Bentuk model Fay-Herriot 

(Rao, 2003) adalah sebagai berikut: 

𝜃𝑖 = 𝐳𝐢
𝐓𝛃 + 𝑣𝑖 + 𝑒𝑖 = 𝜃𝑖 + 𝑒𝑖 ;  𝑖 = 1, 2, … , 𝑚        (2) 

𝜃𝑖 adalah nilai penduga langsung, 𝜃𝑖 adalah parameter small area, 𝐳i variabel 

pendukung, 𝛃 parameter yang fixed, 𝑣𝑖 pengaruh acak small area, diasumsikan 
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𝑣𝑖~ NID (0, σ𝒗 
𝟐 ), dan 𝑒𝑖 sampling error, diasumsikan 𝑒𝑖~ NID (0, 𝜓𝑖), 𝜓𝑖 

diketahui, dengan 𝑣𝑖  dan 𝑒𝑖  saling independen. Pada model Fay-Herriot ini, 

parameter yang akan ditaksir adalah 𝜃𝑖 = 𝐳𝐢
𝐓𝛃 + 𝑣𝑖. Metode yang akan digunakan 

adalah metode EBLUP.  

METODE 

Penduga Langsung 

Parameter small area (𝜃𝑖) pada model Fay-Herriot diduga secara langsung 

dengan 𝜃𝑖. Nilai 𝜃𝑖 berhubungan secara linear dengan 𝜃𝑖 mengikuti model linear: 

𝜃𝑖 = 𝐳𝐢
𝐓𝛃 + 𝑣𝑖⏟      

𝜃𝑖

+ 𝑒𝑖 = 𝜃𝑖 + 𝑒𝑖    𝑖 = 1, … , 𝑚         (3)  

𝑒𝑖 adalah sampling error diasumsikan diketahui dengan 𝑒𝑖~NID (0, 𝜓𝑖). 

Pendugaan langsung dilakukan hanya berdasarkan pada data dari sampel dalam 

small area. Namun, penduga langsung yang dihasilkan memiliki standar error 

yang besar karena ukuran sampel dari small area yang diamati terlalu kecil. Oleh 

karena itu, diperlukan pendugaan tidak langsung yang dapat memperkecil standar 

error (Rao, 2003). 

Penduga Sintetik 

Penduga sintetik dihasilkan dari metode sintetik, salah satu metode 

pendugaan tidak langsung dalam small area estimation. Pendugaan tidak langsung 

dilakukan untuk meningkatkan keakuratan dalam pendugaan (memperkecil 

standar error) dengan memanfaatkan informasi dari small area lain yang 

memiliki karakteristik hampir sama. Penduga sintetik dengan informasi variabel-

variabel pendukung (auxiliary variables) yang tersedia yaitu 𝐳𝐢
𝐓, dapat dinyatakan 

dalam bentuk: 

𝜃𝑖
𝑆

= 𝐳𝐢
𝐓�̂�  ;  𝑖 = 1, 2, … , 𝑚                     (4) 

�̂� merupakan parameter yang fixed.  

Definisi penduga sintetik telah dijelaskan oleh Gonzales (1973) dalam Rao 

(2003) bahwa penduga disebut sebagai penduga sintetik jika penduga langsung 

yang reliable untuk area luas yang mencakup small area - small area, digunakan 

untuk menurunkan penduga tidak langsung untuk small area, di bawah asumsi 

bahwa small area tersebut memiliki karakteristik yang sama seperti area yang 

luas. Namun, kelemahan dari penduga sintetik adalah memiliki bias yang besar. 

Hal ini dikarenakan adanya asumsi kesamaan karakteristik antara small area 

dengan area yang luas. 

Penduga Komposit 

Pendugaan pada small area menggunakan dua jenis penduga (penduga 

langsung dan penduga sintetik) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Penduga langsung bersifat tak bias karena hanya berdasarkan pada data 

sampel dari small area tersebut. Namun, penduga ini kurang stabil karena 

memiliki standar error yang besar. Sedangkan penduga sintetik memiliki standar 

error yang lebih baik daripada penduga langsung, tetapi memiliki bias yang besar. 

Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyeimbangkan ketidakstabilan dari 

penduga langsung dan bias yang besar dari penduga sintetik, dibentuk penduga 

komposit. Penduga komposit merupakan rata-rata terboboti dari penduga 

langsung dan penduga sintetik. Bentuk penduga komposit yaitu: 

𝜃𝑖
𝐶

= 𝜙𝑖𝜃𝑖 + (1 − 𝜙𝑖)𝜃𝑖
𝑆

 =  𝜙𝑖𝜃𝑖 + (1 − 𝜙𝑖)𝐳𝐢
𝐓�̂�         (5) 
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𝜙𝑖 merupakan bobot yang dipilih, 0 ≤ 𝜙𝑖 ≤ 1. Bobot optimal untuk penduga 

komposit diperoleh dengan meminimumkan MSE [𝜃𝑖
𝐶
] terhadap 𝜙𝑖 dengan 

asumsi bahwa 𝑐𝑜𝑣 (𝜃𝑖 , 𝜃𝑖
𝑆
) = 0. Bobot optimalnya dapat dinyatakan sebagai 

(Rao, 2003): 

𝜙𝑖
∗ =

MSE[�̂�𝑖
𝑆
]

MSE[�̂�𝑖]+MSE[�̂�𝑖
𝑆
]
             (6) 

Metode EBLUP pada Model Fay-Herriot 

Pendugaan parameter pada model Fay-Herriot dengan metode EBLUP, 

variansi pengaruh acak (σ𝒗 
𝟐 ) tidak diketahui nilainya dan harus ditaksir dari data. 

Metode yang dapat digunakan adalah metode Maximum Likelihood Estimation 

(MLE). Pada metode MLE diperlukan fungsi likelihood yang merupakan pdf dari 

𝜃𝑖. Mean dan variansi dari 𝜃𝑖, adalah 𝐸(𝜃𝑖) = 𝐳𝐢
𝐓𝛃 dan 𝑣𝑎𝑟(𝜃𝑖) = σ𝒗

𝟐 + 𝜓𝑖. 

Oleh karena 𝑣𝑖dan 𝑒𝑖 berdistribusi normal, maka 𝜃𝑖 juga berdistribusi 

normal, sehingga dapat ditulis 𝜃𝑖 ~ 𝑁(𝐳𝐢
𝐓𝛃, (σ𝒗

𝟐 + 𝜓𝑖)). Fungsi kepadatan peluang 

dari 𝜃𝑖 dituliskan sebagai: 

𝐿(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ; 𝜃𝑖) =

1

(2𝜋)
1

2⁄ (σ𝒗
𝟐+𝜓𝑖)

1
2⁄
      exp [−

1

2
((𝜃𝑖 − 𝐳𝐢

𝐓𝛃)
𝑇
(σ𝒗

𝟐 + 𝜓𝑖)
−𝟏(𝜃𝑖 −

𝐳𝐢
𝐓𝛃))]                                                                                                           (7) 

Sedangkan fungsi log-likelihood nya yaitu: 

ln 𝐿(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ; 𝜃𝑖) = −

1

2
ln(2𝜋) −

1

2
[ln(σ𝒗

𝟐 + 𝜓𝑖) + (𝜃𝑖 − 𝐳𝐢
𝐓𝛃)

𝑇
(σ𝒗

𝟐 + 𝜓𝑖)
−𝟏(𝜃𝑖 −

𝐳𝐢
𝐓𝛃)]  

Selanjutnya, fungsi log-likelihood tersebut diturunkan terhadap σ𝒗 
𝟐 , 

dinotasikan dengan 𝐬(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ), sehingga untuk differensial terhadap elemen ke− 𝑗 

diperoleh formula: 

𝐬𝑗(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ) =

𝜕 ln 𝐿(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ; 𝜃𝑖)

𝜕σ𝒗 
𝟐

 

 = −
1

2

1

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

+
1

2

(�̂�𝑖−𝐳𝐢
𝐓𝜷)

𝑇
(�̂�𝑖−𝐳𝐢

𝐓𝜷)

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

2              (8) 

Berdasarkan prosedur metode Maximum Likelihood, akan dicari solusi dari 

persamaan: 

1

2

1

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

=
1

2

(�̂�𝑖−𝐳𝐢
𝐓𝜷)

𝑇
(�̂�𝑖−𝐳𝐢

𝐓𝜷)

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

2           

(9) 

Berdasarkan persamaan (5), terlihat bahwa σ𝒗 
𝟐  tidak dapat diselesaikan 

secara analitik. Oleh karena itu, nilai dugaan σ𝒗 
𝟐  kemudian diselesaikan secara 

numerik, yaitu dengan Scoring Algorithm, dimana iterasi ke−(a + 1) (Rao, 

2003): 

σ𝒗 
𝟐(𝐚+𝟏)

= σ𝒗 
𝟐(𝐚)

+ [𝓛(σ𝒗 
𝟐(𝐚)

)]
−𝟏

𝐬(�̂�(σ𝒗 
𝟐 )(𝐚), σ𝒗 

𝟐(𝐚)
)      (10)   

dengan  

𝓛(σ𝒗 
𝟐 ) =

𝜕2 ln 𝐿(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ; 𝜃𝑖)

𝜕σ𝒗 
𝟐 𝜕σ𝒗 

𝟐
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 =
𝜕

𝜕σ𝒗 
𝟐

(−
1

2

1

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)

+
1

2

(𝜃𝑖 − 𝐳𝐢
𝐓𝜷)

𝑇
(𝜃𝑖 − 𝐳𝐢

𝐓𝜷)

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)2

) 

 = −
1

2

𝜕

𝜕σ𝒗 
𝟐

(
1

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)

) +
1

2

𝜕

𝜕σ𝒗 
𝟐

(
(𝜃𝑖 − 𝐳𝐢

𝐓𝜷)
2

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)2

) 

 = −
1

2
(−

1

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)2

) +
1

2

𝜕

𝜕σ𝒗 
𝟐

[
 
 
 
 𝜃𝑖 − 𝐳𝐢

𝐓 (
𝐳𝐢𝜃𝑖

𝐳𝐢𝐳𝐢
𝐓)

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)

]
 
 
 
 
2

⏟              
=0

 

 =
1

2

1

(σ𝒗 
𝟐 + 𝜓𝑖)

2
 

𝐬(�̂�, σ𝒗 
𝟐 ) = −

1

2

1

σ𝒗 
𝟐 + 𝜓𝑖

+
1

2

(𝜃�̂� − 𝐳𝐢
𝐓�̂�)2

(σ𝒗 
𝟐 + 𝜓𝑖)2

 

 

Proses iterasi berhenti jika (σ𝒗 
�̂� )(𝑎+1) ≈ (σ𝒗 

�̂� )(𝑎), dalam penelitian ini 

ditetapkan  |(σ𝒗 
�̂� )(𝑎+1) − (σ𝒗 

�̂� )(𝑎)| < 10−5. Nilai (σ𝒗 
�̂� )(𝑎+1) diambil sebagai 

penduga σ𝒗 
𝟐 , dituliskan sebagai σ𝒗 

�̂� . Dengan demikian, taksiran EBLUP untuk 

kombinasi linear 𝐳𝐢
𝐓𝛃 + 𝑣𝑖, adalah:  

 (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂) = 𝐳𝐢

𝐓�̂� +
σ𝒗 

�̂�

(σ𝒗 
�̂� +𝜓𝑖)

(𝜃𝑖 − 𝐳𝐢
𝐓�̂� = 𝐳𝐢

𝐓�̂� + 𝑣�̂�      (11) 

 dengan  

�̂�(σ𝒗 
�̂� )  = (𝐳𝐢(σ𝒗 

�̂� + 𝜓𝑖)
−𝟏

𝐳𝐢
𝐓)−1𝐳𝐢(σ𝒗 

�̂� + 𝜓𝑖)
−𝟏

𝜃𝑖  

𝑣�̂�(σ𝒗 
�̂� ) =

σ𝒗 
�̂�

(σ𝒗 
�̂� + 𝜓𝑖)

(𝜃𝑖 − 𝐳𝐢
𝐓�̂�(σ𝒗 

�̂� )) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode EBLUP  untuk menduga parameter 

model Fay-Herriot. Metode EBLUP sedikit berbeda dengan metode tak bias 

lainnya yaitu metode BLUP. Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada 

informasi tentang variansi pengaruh acak small area. Pada metode BLUP telah 

diketahui, sedangkan pada metode EBLUP tidak diketahui dan harus diduga. 

Hasil penduga parameter dengan mdetode EBLUP pada model Fay-Herriot harus 

ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi seberapa baik penduga parameter EBLUP 

yang telah diperoleh. Selanjutnya akan dicari nilai MSE EBLUP nya, yaitu: 

MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] 

= 𝐸 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂) − 𝜃𝑖]

2

 

= 𝐸 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂) − 𝜃𝑖 + (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2)]

2

  

= 𝐸 [((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2) − 𝜃𝑖) + ((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2))]

2
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= 𝐸 [((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2) − 𝜃𝑖)]

2

⏟                

MSE[(𝑇(�̂�𝑖))(𝜎𝑣
2)]

+ 𝐸 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2)]
2

 

+2𝑐𝑜𝑣 [((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2) − 𝜃𝑖) , ((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2))]d 

= MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2)] + 𝐸 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2)]

2

 

+2𝑐𝑜𝑣 [((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2) − 𝜃𝑖) , ((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2))] 

 

Oleh karena ((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2) − 𝜃𝑖) dan ((𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2)) 

independen, maka diperoleh: 

MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] = MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2)]⏟            
𝑖

+

𝐸 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2)]
2

⏟                      
𝑖𝑖

    (11) 

Bagian (𝑖) dapat dituliskan sebagai: 

MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2)] = 𝑔1(𝜎𝑣

2) + 𝑔2(𝜎𝑣
2) 

dengan 

𝑔1(𝜎𝑣
2) =

𝜎𝑣
2𝜓𝑖

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

  

𝑔2(𝜎𝑣
2) = (1 −

𝜎𝑣
2

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

)
2

𝐳𝐢
𝐓 (

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

𝐳𝐢𝐳𝐢
𝐓 ) 𝐳𝐢. 

Bagian (𝑖𝑖) pada persamaan (11) nilainya sangat sulit dicari, maka dalam 

penelitian ini digunakan aproksimasi Taylor untuk menghitungnya, sehingga 

diperoleh: 

𝐸 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂) − (𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣

2)]
𝟐

≈
𝜓𝑖

2

(𝜎𝑣
2+𝜓𝑖)

3 [𝓛(σ𝒗 
𝟐 )]−1 2𝜓𝑖

2

(σ𝒗 
𝟐 +𝜓𝑖)

= 𝑔3(σ𝒗 
𝟐 )   (12) 

dimana 

𝓛σ𝒗 
𝟐 (σ𝒗 

𝟐 ) = 𝑣𝑎𝑟(σ𝒗 
𝟐 ) = 2(σ𝒗 

𝟐 + 𝜓𝑖)
2. 

Berdasarkan bagian (i) pada persamaa (11) dan persamaan (12), didapatkan 

aproksimasi kedua untuk MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] pada persamaan (11) sebagai 

berikut: 

MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] ≈ 𝑔1(σ𝒗 

𝟐 ) + 𝑔2(σ𝒗 
𝟐 ) + 𝑔3(σ𝒗 

𝟐 )      (13) 

dengan 

𝑔1(σ𝒗 
𝟐 ) =

𝜎𝑣
2𝜓𝑖

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)

 

𝑔2(σ𝒗 
𝟐 ) = (1 −

𝜎𝑣
2

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)

)

2

𝐳𝐢
𝐓 (

(𝜎𝑣
2 + 𝜓𝑖)

𝐳𝐢𝐳𝐢
𝐓

) 𝐳𝐢 

𝑔3(σ𝒗 
𝟐 ) ≈

2𝜓𝑖
2

(σ𝒗 
𝟐 + 𝜓𝑖)

. 

Pada metode EBLUP, diasumsikan bahwa σ𝒗 
𝟐  tidak diketahui. Dengan 

demikian, MSE EBLUP yang diperoleh pada persamaan (13) juga masih 
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bergantung pada nilai σ𝒗 
𝟐  yang tidak diketahui, sehingga nilai MSE EBLUP tidak 

dapat dicari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendugaan terhadap nilai MSE 

EBLUP tersebut.  

Penduga MSE EBLUP dapat diperoleh dengan beberapa cara. Cara pertama 

yaitu dengan mengganti σ𝒗 
𝟐  dengan σ𝒗 

�̂�  pada persamaan (11), sehingga diperoleh: 

mse𝑁 [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] = 𝑔1(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣
2̂)        (14) 

dan dikenal dengan naive estimator. Akan tetapi, naive estimator ini tidak 

mengikutsertakan penambahan variasi 𝜎𝑣
2 yaitu bagian (𝑖𝑖) dari persamaan (13), 

sehingga tidak sesuai dengan MSE EBLUP. Kemudian digunakan cara lain untuk 

menduga MSE EBLUP yaitu dengan mensubstitusikan 𝜎𝑣
2̂ ke 𝜎𝑣

2 pada 

aproksimasi kedua MSE EBLUP di persamaan (13). Hasil penduga MSE EBLUP 

yang didapat yaitu: 

    mse [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] = 𝑔1(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔3(𝜎𝑣

2̂)      (15) 

Namun, ternyata penduga MSE EBLUP pada persamaan (15) tersebut bersifat 

bias terhadap MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)]. Oleh karena itu, perlu dicari penduga dari 

aproksimasi MSE EBLUP yang tak bias untuk MSE [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] dan 

diperoleh: 

𝐸 {mse [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)]}   = 𝐸{𝑔1(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔3(𝜎𝑣

2̂)}   

    = 𝐸[𝑔1(𝜎𝑣
2̂)] + 𝐸[𝑔2(𝜎𝑣

2̂)] + 𝐸[𝑔3(𝜎𝑣
2̂)] 

≈ 𝑔1(σ𝒗 
𝟐 ) + 𝑐

σ𝒗 
�̂�

𝑇 (σ𝒗 
𝟐 )∇𝑔1(σ𝒗 

𝟐 ) − 𝑔3(σ𝒗 
𝟐 )

⏟                        

𝐸[𝑔1(𝜎𝑣
2̂)]

+ 𝑔2(σ𝒗 
𝟐 )⏟    

𝐸[𝑔2(𝜎𝑣
2̂)]

+

𝑔3(σ𝒗 
𝟐 )⏟    

𝐸[𝑔3(𝜎𝑣
2̂)]

  

𝐸{𝑔1(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔3(𝜎𝑣
2̂)}

≈ 𝑔1(σ𝒗 
𝟐 ) + 𝑐

σ𝒗 
�̂�

𝑇 (σ𝒗 
𝟐 )∇𝑔1(σ𝒗 

𝟐 ) − 𝑔3(σ𝒗 
𝟐 ) + 𝑔2(σ𝒗 

𝟐 ) + 𝑔3(σ𝒗 
𝟐 ) 

𝐸{𝑔1(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔3(𝜎𝑣
2̂)} − 𝑐

σ𝒗 
�̂�

𝑇 (σ𝒗 
𝟐 )∇𝑔1(σ𝒗 

𝟐 ) + 𝑔3(σ𝒗 
𝟐 )

≈ 𝑔1(σ𝒗 
𝟐 ) + 𝑔2(σ𝒗 

𝟐 ) + 𝑔3(σ𝒗 
𝟐 ) 

𝐸{𝑔1(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔3(𝜎𝑣
2̂) − 𝑐

𝜎𝑣 
2̂

𝑇 (𝜎𝑣
2̂)𝛻𝑔1(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔3(𝜎𝑣
2̂)}

≈ 𝑔1(𝜎𝑣 
2) + 𝑔2(𝜎𝑣 

2) + 𝑔3(𝜎𝑣 
2) 

𝐸{𝑔1(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣

2̂) + 2𝑔3(𝜎𝑣
2̂) − 𝑐

𝜎𝑣 
2̂

𝑇 (𝜎𝑣
2̂)𝛻𝑔1(𝜎𝑣

2̂)} ≈ 𝑔1(𝜎𝑣 
2) + 𝑔2(𝜎𝑣 

2) + 𝑔3(𝜎𝑣 
2) 

𝐸{𝑔1(𝜎𝑣
2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣

2̂) + 2𝑔3(𝜎𝑣
2̂) − 𝑐

𝜎𝑣 
2̂

𝑇 (𝜎𝑣
2̂)𝛻𝑔1(𝜎𝑣

2̂)} ≈ 𝑀𝑆𝐸[(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] 

 

Dengan demikian, penduga yang tak bias untuk MSE[(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] 

adalah mse [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] = 𝑔1(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣
2̂) + 2𝑔3(𝜎𝑣

2̂) − 𝑐
σ𝒗 

�̂�
𝑇 (𝜎𝑣

2̂)∇𝑔1(𝜎𝑣
2̂) 

dengan   

𝑔1(𝜎𝑣
2̂) =

𝜎𝑣
2̂𝜓𝑖

(𝜎𝑣
2̂ + 𝜓𝑖)
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𝑔2(𝜎𝑣
2̂) = (1 −

𝜎𝑣
2̂

(𝜎𝑣
2̂ + 𝜓𝑖)

)

2

𝐳𝐢
𝐓 (

(𝜎𝑣
2̂ + 𝜓𝑖)

𝐳𝐢𝐳𝐢
𝐓

) 𝐳𝐢 

𝑔3(𝜎𝑣
2̂) ≈

2𝜓𝑖
2

(𝜎𝑣
2̂ + 𝜓𝑖)

 

𝑐
σ𝒗 

�̂�
𝑇 (𝜎𝑣

2̂) = 𝐸 [(𝜎𝑣
2̂ − 𝜎𝑣

2)
𝑇
]    

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pendugaan MSE EBLUP pada model Fay-Herriot, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

• Nilai MSE EBLUP terdiri dari tiga komponen yaitu 𝒈𝟏(𝝈𝒗
�̂�), 𝒈𝟐(𝝈𝒗

�̂�), dan 

𝒈𝟑(𝝈𝒗
�̂�), dimana komponen pertama dan kedua merupakan dua komponen 

yang sama seperti yang ada pada MSE BLUP. Sedangkan komponen ketiga 

merupakan faktor ketidakpastian dalam pemilihan penduga variansi pengaruh 

acak small area (𝝈𝒗
�̂�).  

• Nilai MSE EBLUP masih mengandung variansi pengaruh acak small area 𝝈𝒗
𝟐 

yang tidak diketahui, sehingga dilakukan pendugaan pada MSE EBLUP.  

• Penduga MSE EBLUP yang tak bias terhadap MSE EBLUP diperoleh: 

mse [(𝑇(𝜃𝑖)) (𝜎𝑣
2̂)] = 𝑔1(𝜎𝑣

2̂) + 𝑔2(𝜎𝑣
2̂) + 2𝑔3(𝜎𝑣

2̂) − 𝑐
σ𝒗 

�̂�
𝑇 (𝜎𝑣

2̂)∇𝑔1(𝜎𝑣
2̂) 

dengan   

𝑔1(𝜎𝑣
2̂) =

𝜎𝑣
2̂𝜓𝑖

(𝜎𝑣
2̂+𝜓𝑖)

  

𝑔2(𝜎𝑣
2̂) = (1 −

𝜎𝑣
2̂

(𝜎𝑣
2̂+𝜓𝑖)

)

2

𝐳𝐢
𝐓 (

(𝜎𝑣
2̂+𝜓𝑖)

𝐳𝐢𝐳𝐢
𝐓 ) 𝐳𝐢   

𝑔3(𝜎𝑣
2̂) ≈

2𝜓𝑖
2

(𝜎𝑣
2̂+𝜓𝑖)

  

𝑐
σ𝒗 

�̂�
𝑇 (𝜎𝑣

2̂) = 𝐸 [(𝜎𝑣
2̂ − 𝜎𝑣

2)
𝑇
].  
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Abstrak 

Salah satu asumsi yang harus dipenuahi pada regresi linier 

berganda adalah tidak ada multikolinieritas (nonmultikolinieritas) 

antar variabel prediktor. Namun dalam pengujian regresi linier 

berganda pada kasus kemiskinan di Sumatra Utara, antar variabel 

prediktornya terjadi multikolinieritas.  Variabel prediktor yang diamati 

yaitu terdiri dari 11 variabel, dalam website BPS ditulis sebagai 

indikator profil rumah tangga miskin.  Multikolinieritas adalah suatu 

kondisi dalam regresi linier berganda dimana antar variabel prediktor 

saling berkorelasi. Masalah multikolinieritas pada regresi linier 

berganda mengakibatkan pengujian hipotesis parameter berdasarkan 

metode kuadrat terkecil memberikan hasil yang tidak valid. Indikasi 

masalah multikolinieritas dapat dideteksi dengan faktor inflasi ragam. 

Pada dasarnya analisis regresi komponen utama merupakan teknik 

analisis regresi yang dikombinasikan dengan teknik analisis 

komponen utama, di mana dalam hal ini analisis komponen utama 

dijadikan sebagai tahap analisis antara untuk memperoleh hasil akhir 

dalam analisis regresi.Analisis komponen utama bertujuan 

menghasilkan variabel-variabel baru (komponen utama) yang saling 

ortogonal dan mereduksi dimensi data.Teknik yang digunakan untuk 

meregresikan komponen utama dengan variabel tak bebas melalui 

metode kuadrat terkecil disebut regresi komponen utama dan 

tujuannya adalah menghasilkan model regresi linier dengan terpenuhi 

asumsi nonmultikoliearitas antar variabel prediktor. 

Kata kunci : Multikolinieritas, Regresi Komponen Utama, 

kemiskinan 

 

 

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit untuk diatasi. Salah satu sasaran 

pembangunan nasional adalah penurunan tingkat kemiskinan. Menurut Badan 

Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. 

Masalah kemiskinan juga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu 

provinsi yang mengalami masalah kemiskinan di Indonesia adalah Sumatera 

Utara. Tingkat kemiskinan antar kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara 

mengalami kesenjangan yang cukup tinggi. Kondisi ini menghadapkan Sumatera 

Utara pada tantangan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. 

mailto:fandirezian31@gmail.com
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Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia pada September 2015 

persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi yaitu 

menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Dalam sebuah penelitian seringkali 

dijumpai hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lain.  

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan 

memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Permasalahan kemiskinan yang 

terjadi disumatra Utara ditimbulkan oleh beberapa variabel, dalam hal ini peneliti 

memilih 11 variabel yang di diambil dari data  Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Sumatra Utara. Dari 11 variabel tersebut akan dicoba dengan regresi 

linier berganda untuk mencari variabel apa yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap kemiskinan di Sumatra Utara. Untuk mengetahui bentuk hubungan ini 

dapat digunakan analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square 

(OLS) (Supramono dan Sugiarto, 1993).  Salah satu asumsi yang harus dipenuahi 

pada regresi linier berganda adalah tidak ada multikolinieritas 

(nonmultikolinieritas) antar variabel prediktor. Asumsi multiko ini umumnya sulit 

dipenuhi ketika melibatkan banyak variabel prediktor. Agar informasi dari 

variabel prediktor dapat digunakan seluruhnya maka penelitian ini menggunakan 

regresi komponen utama dari uraian tersebut peneliti ingin mengangkat judul 

Analisis Regresi Komponen Utama untuk Mengatasi Multikolinieritas pada 

Peubah Prediktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara.    

 

Kemiskinan 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial kemiskinan 

adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal 

untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan. Garis kemiskinan yang 

ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap 

individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori 

per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, 

pakaian, kesehatan, pendidikan, transfortasi serta aneka barang dan jasa lainnya. 

 

Variabel Prediktor 

Maka disini peneliti mengambil beberapa variabel yang mempengaruhi 

kemiskinan di Sumatra Utara  

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

X1:  Rata-rata jumlah anggota rumah tangga 

X2:  Persentase kepala rumah tangga yang pendidikan tertingginya hanya tamat 

SD 

X3:  Persentase kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian 

X4:  Persentase rumah tangga yang luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 

dari 20m2 

X5:  Persentase rumah tangga yang jenis atapnya adalah ijuk 

X6: Persentase rumah tangga yang jenis lantai terluas adalah tanah atau kayu 

berkualitas rendah. 

X7:  Persentase rumah tangga jenis dinding terbuat dari kayu murahan/ bambu. 

X8:  Persentase  rumah tangga yang sumber air minumnya tidak layak. 

X9:  Persentase rumah tangga yang fasilias jamban milik bersama/ tidak ada. 

X10: Persentase  rumah tangga yang sumber penerangan tidak listrik 
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X11: Persentase rumah tangga yang status pemilikan rumah tempat tinggalnya 

kontrak/sewa 

 

Dari 11 variabel karakteristik rumah tangga miskin akan dilihat mana variabel 

yang paling menggambarkan karakteristik rumahtangga miskin di sumatera utara 

dengan melakukan uji analisis regresi linier berganda 

 

Model Persamaan Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk 

menyelidiki hubungan di antara dua atau lebih variabel prediktor terhadap 

variabel respon. Analisis regresi juga digunakan sebagai peramalan sehingga 

variabel respon dapat diramalkan dari variabel prediktor, apabila variabel 

prediktornya diketahui (Neter et al., 1997). Bentuk hubungan antara variabel 

respon dengan variabel prediktor dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan 

regresi atau model regresi. Model regresi merupakan sebuah persamaan yang 

menggambarkan pola hubungan statistik antara variabel prediktor dengan variabel 

respon. Pola hubungan yang dijelaskan oleh model regresi dapat berupa hubungan 

linier, hubungan kuadratik, eksponen dan lainnya.  

Adapun untuk model populasi dari regresi linier berganda secara umum dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿𝟏𝒊 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐𝒊 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 + 𝜺𝒊 

 

dan model taksiran dari regresi linier berganda adalah : 

Ŷ =  𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑿𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝑿𝟐𝒊 + ⋯ + 𝒃𝒌𝑿𝒌 + 𝜺𝒊 

 

dimana:    𝑌𝑖 = Variabel respon/ tak bebas (dependent) dengan 𝑖 = 1, 2,…,𝑘 

𝑋𝑖 = Variabel bebas (independent) 

𝛽0,  𝛽𝑖, … , 𝛽𝑘 = Parameter regresi linier berganda 

𝑏0, 𝑏𝑖, … , 𝑏𝑘 = Taksiran dari parameter regresi linier berganda 

Untuk mendapatkan nilai pada model regresi linier berganda,menggunakan 

pendugaan parameter 

 

Pendugaan Parameter i 

Untuk menduga nilai parameter i terdapat bermacam-macam metode, 

misalnya metode kuadrat terkecil (least square method), metode kemungkinan 

maksimum (maximum likelihood method), metode kuadrat terkecil terboboti 

(weighted least square method), dsb.  Disini metode yang digunakan adalah 

metode kuadrat terkecil, karena mudah dikerjakan secara manual. Prinsip dasar 

metode kuadrat terkecil adalah meminimumkan Jumlah Kuadrat Galat (JKG). 

 

Pengujian terhadap Model Regresi 

Proses selanjutnya setelah melakukan pendugaan parameter model regresi 

linier berganda adalah pengujian terhadap model regresi apakah signifikan atau 

tidak.  

Perhitungan regresi tidak dilakukan secara sembarangan, sebab banyak faktor atau 

syarat yang harus dipenuhi agar layak dilakukan regresi terhadap data. Berikut 

adalah syarat dilakukannya regresi:  
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1. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA 

sebesar < 0.05.  

2. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan 

ini diketahui jika angka 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒  <
 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖𝑛 .  

3.  Koefesien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan 𝑈𝑗𝑖 𝑇 . 

Koefesien regresi signifikan 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑇 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (nilai kritis).  

4. Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi 

yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Syarat ini 

hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel prediktor 

lebih dari satu. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF > 10.00 terjadi 

multikolinieritas atau bisa juga dilihat dari nilai Tolerance < 0.10 terjadi 

multikolinieritas 

5.  Tidak terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi jika angka Durbin dan 

Watson (DB) sebesar 1< dan > 3 .  

6. Keselerasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai 

𝑟2 . Semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika nilai 

mendekati 1 maka model regresi semakin baik. Nilai 𝑟2mempunyai 

karakteristik diantaranya:  

a. Selalu positif  

b. Nilai 𝑟2 maksimal sebesar 1. Jika Nilai 𝑟2 sebesar 1 akan mempunyai 

arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya seluruh variasi dalam 

variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya jika nilai 

𝑟2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y  

7. Data harus berdistribusi normal  

8. Data berskala interval atau rasio  

9. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan 

variabel bebas (disebut juga sebagai variabel predictor) sedang variabel 

lainnya variabel tergantung (disebut juga sebagai variabel response)  

 

Multikolinieritas 

Asumsi multikolinieritas adalah asumsi yang menunjukkan adanya hubungan 

linear yang kuat di antara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi 

linear berganda. Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel prediktor. Jika pada data regresi linier berganda diasumsikan 

memiliki hubungan korelasi antara sesama variabel prediktor maka harus 

dibebaskan dengan analisis komponen utama agar terbentuk model regresi yang 

takbias. 

 

Analisis Komponen Utama  

Analisis komponen utama merupakan suatu teknik analisis statistik untuk 

mentransformasi peubah-peubah asli yang masih saling berkorelasi satu dengan 

yang lain menjadi satu set peubah baru yang tidak berkorelasi lagi (Johnson dan 

Wichern, 2007). Data yang memiliki multikolilieritas dapat diatasi dengan 

menggunakan kombinasi linier berikut ini,  Perhatikan kombinasi linear dibawah. 

Y1 = 𝑎1𝑖𝑋′  =  𝑎11  𝑋1  +   𝑎12  𝑋2   +...  + 𝑎1𝑝  𝑋𝑝 

 Y2 =𝑎2𝑖𝑋′  =  𝑎21  𝑋1  +   𝑎22  𝑋2   +...  + 𝑎2𝑝  𝑋𝑝 
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 ⋮ 

Yp =𝑎𝑝𝑖𝑋′  =  𝑎𝑝1  𝑋1  +   𝑎𝑝2  𝑋2   +...  + 𝑎𝑝𝑝  𝑋𝑝                

Besarnya proporsi dari keragaman total populasi yang dapat diterangkan oleh 

komponen utama ke- j adalah: 
𝜆𝑘

𝜆1+𝜆2+⋯+𝜆𝑝
     ;   k = 1,2,...,p 

 

Sehingga nilai proporsi dari keragaman total yang dapat diterangkan oleh 

komponen utama pertama, kedua, atau sampai sejumlah komponen utama secara 

bersama-sama adalah semaksimal mungkin dengan meminimalkan informasi yang 

hilang. Meskipun jumlah komponen utama berkurang dari peubah asal tetapi 

informasi yang diberikan tidak berubah. 

Banyaknya komponen utama yang dipilih sudah cukup memadai jika komponen-

komponen tersebut memiliki persentase keragaman kumulatif tidak kurang dari 

75% dari total keragaman data (Morrison, 1990). Prosedur lain adalah pendekatan 

yang diberikan oleh Kaiser (1960) yaitu pengambilan komponen utama yang 

mempunyai akar ciri  yang lebih besar dari satu.  

Sehingga data regresi yang awalnya terjadi korelasi antar variabel prediktor 

menjadi variabel yang tidak saling berkorelasi, analisis komponen utama 

memunculkan data yang dapat di pergunakan untuk analisis lanjutan, seperti 

analisis regresi komponen utama 

 

Regresi Komponen Utama 

Pada dasarnya analisis regresi komponen utama merupakan teknik analisis 

regresi yang dikombinasikan dengan teknik analisis komponen utama, di mana 

dalam hal ini analisis komponen utama dijadikan sebagai tahap analisis antara 

untuk memperoleh hasil akhir dalam analisis regresi (Gaspersz, 2001). Prinsip 

utama dari model regresi komponen utama ialah skor komponen utama yang 

diregresikan dengan peubah tak bebas atau dengan kata lain regresi komponen 

utama merupakan analisis regresi dari peubah tak bebas terhadap komponen-

komponen utama yang tidak saling berkorelasi. Dengan demikian apabila W1, 

W2, ..., Wm dinyatakan sebagai komponen utama yang dilibatkan dalam analisis 

regresi, serta Y sebagai peubah tak bebas, maka model regresi komponen utama 

dapat dirumuskan sebagai : 

𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1𝑊1 + 𝛼2𝑊2 … . . +𝛼𝑚𝑊𝑚 + 휀           (1) 

di mana : 

𝑊𝑗 = peubah bebas komponen utama yang merupakan kombinasi linier dari 

semua peubah baku Z (j = 1, 2, ..., m) 

𝛼𝑗    = koefisien regresi (j = 1, 2, ..., m) 

𝛼0  = konstanta 

휀     = faktor pengganggu 

𝑚   = banyaknya komponen utama , m< = p 

 

 

Setelah di regresikan kembali data hasil analisis komponenutama, yang 

memisahkan variabel prediktor berkorelasi menjadi tidak berkorelasi, tahap 

berikutnya adalah mengubah persamaan komponen utama ke persamaan baku Z 

Hubungan itu dinyatakan sebagai : 
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𝑊𝑚 =  𝛼1𝑚𝑍1 + 𝛼2𝑚𝑍2 + . . . . . +𝛼3𝑚𝑍𝑝     (2) 

 

Dan tahap berikutnya adalah mengembalikan persamaan baku Z ke persamaan 

awal yaitu X sehingga model analisis regresi komponen utama dapat 

diinterpretasikan seperti variabel prediktor diawal. 

 

METODE 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data hasil 

Susenas yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2014 di provinsi Sumatera 

Utara, yaitu data karakteristik rumah tanga miskin. 

Dari data karakteristik rumah tangga miskin, tidak memiliki satuan yang sama 

maka harus dibakukan terlebih dahulu sebelum diteruskankan pada Analisis 

Komponen Utama 

 

Pembakuan data 

Setelah data diperoleh kemudian diamati apakah  memiliki satuan yang sama 

atau tidak. Jika tidak maka dilakukan pembakuan data. 

Pembakuan dilakukan dengan rumus: 

𝑍𝑗𝑘 =
𝑥𝑗𝑘−x̅𝑘

√s𝑘𝑘
  

             

Menentukan korelasi antar peubah 

Korelasi antar peubah ke-i dan peubah ke-j dinotasikan dengan rij dan 

didefenisikan sebagai berikut: 

    𝒓𝒊𝒌 =
𝐒𝒊𝒌

√𝐬𝒊𝒊 √𝐒𝐤𝐤
  

Apabila memiliki korelasi pada variabel prediktor, maka harus di selesaikan 

dengan Analisis Komponen Utama, jika tidak maka data kemiskinan di sumatera 

utara dapat langsung diregresikan 

 

Analisis Komponen Utama 

Pada analisis komponen utama akan didapat akar ciri dan proporsi 

keragaman. Akar ciri dipilih nilai yang besar atau sama dengan satu, sedangkan 

proporsi keragaman berada > 80%.  

Yi = 𝑒𝑖𝑋′ =  𝑒𝑖1  𝑋1  +   𝑒𝑖2  𝑋2   +...  + 𝑒𝑖𝑝  𝑋𝑝 ;   i= 1,2,…p         

Peranan komponen utama diukur dengan besarnya proporsi keragaman total. 

Proporsi keragaman total yang dapat dijelaskan oleh komponen utama ke-k 

adalah:  

Pk = 
𝜆𝑘

𝜆1+𝜆2+⋯+𝜆𝑝
  k = 1,2,...,p 

Pembentukan Model  

Setelah dilakukan pembakuan data maka data ditransformasikan 

menggunakan metode komponen utama maka didapatkan variabel prediktor yang 

bebas, variabel prediktor yang bebas tersebut diregrasikan dan ditarik model 

persamaan regresinya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Multikolinieritas 
Tabel 1  Nilai Korelasi antara Variabel Prediktor dan Variabel Respon 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -15,952 18,673  -,854 ,403   

x1 5,120 4,368 ,275 1,172 ,254 ,242 4,129 

x2 -,101 ,156 -,195 -,649 ,523 ,148 6,779 

x3 -,019 ,088 -,089 -,215 ,831 ,079 12,727 

x4 ,157 ,549 ,076 ,286 ,777 ,186 5,375 

x5 ,517 ,183 ,927 2,832 ,010 ,124 8,066 

x6 ,003 ,095 ,006 ,033 ,974 ,348 2,877 

x7 ,144 ,115 ,479 1,249 ,225 ,090 11,077 

x8 ,046 ,063 ,114 ,725 ,477 ,541 1,849 

x9 -,013 ,088 -,049 -,153 ,880 ,128 7,797 

x10 -,201 ,121 -,470 -1,655 ,113 ,165 6,064 

x11 -,039 ,151 -,063 -,257 ,800 ,223 4,487 

a. Dependent Variable: Y 

Dari tabel multikolinieritas diatas terdapat korelasi antara variabel prediktor yang 

tinggi yang ditunjukkan dengan nilai VI 

 

Analisis Komponen Utama  

 
Data yang mengandung Multikolinearitas dibakukan dan ditransformasikan 

menjadi variabel prediktor yang independen. 

 
Tabel 2  Hasil Komponen Utama 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 12,138 ,729  16,646 ,000   

w1 1,641 ,353 ,657 4,646 ,000 ,814 1,229 

w2 -1,172 ,566 -,272 -2,073 ,048 ,945 1,059 

w3 -,808 ,689 -,155 -1,173 ,251 ,931 1,074 

w4 1,530 ,665 ,328 2,300 ,029 ,800 1,251 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Regresi Komponen Utama  

Model analisis regresi utama pada kasus kemiskinan di Sumatra Utara  

𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1𝑊1 + 𝛼2𝑊2 … . . +𝛼𝑚𝑊𝑚 + 휀            
𝑌 = 12,138 + 1,641𝑊1 − 1,172𝑊2 − 0,808  𝑊3 + 1,530 𝑊4 
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Dengan memanfaatkan hubungan antara komponen utama W1, W2, ...,Wm dengan 

peubah baku Z1, Z2, ..., Zp pada Persamaan , apabila disubstitusikan ke dalam 

persamaan  dan diselesaikan secara aljabar maka akan diperoleh persamaan 

regresi dalam bentuk baku Z yaitu: 

𝑌 =  𝑐0  +  𝑐1𝑍1 + 𝑐2𝑍2  + 𝑐3𝑍3 + 𝑐4𝑍4  
𝑌 =  12,138 +  0,303𝑍1 + 0,466𝑍2 + 0,416𝑍3 + 0,101 𝑍4  + 0,365 𝑍5

+ 0,339𝑍6 + 0,400𝑍7 − 0,130𝑍8 + 0,414𝑍9 + 1,209𝑍10

− 0,784𝑍11 

 

 

Interpretasi 

Dari model persamaan regresi di atas, nilai pada  variabel prediktor yang paling 

besar terdapat  pada variabel 𝑍10 yaitu, persentase rumah tangga yang sumber 

penerangannya bukan listrik atau daerah yang memiliki rumahtangga yang belum 

dialiri listrik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. Rata-rata karakteristik rumah tangga miskin di sumatera utara adalah yang 

penerangan rumahnya bukan menggunakan listrik. 

2. Dari data karakteristik rumah tangga miskin, yang memiliki 11 variabel 

mengandung multikolinieritas, yaitu pada variabel 𝑿𝟑 dan 𝑿𝟕 yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

3. Regresi komponen utama adalah salah satu metode yang dapat 

menghilangkan multikolinieritas 

Saran 

1. Persentase rumah tangga miskin itu di dominasi oleh rumah tangga yang 

tidak memiliki penerangan menggunakan listrik. Kepada pemerintah 

provinsi Sumatera Utara agar mensubsidi tarif listrik bagi daerah-daerah 

yang yang persentase kemiskinan tinggi. 

2. Selain metode regresi komponen utama, ada banyak metode lain yang 

dapat digunakan untuk mengatasi multikolinieritas, seperti regresi gulud, 

akar laten dll. 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Johnson, R.A. & Wichern, D.W. 2007. Applied Multivariate Statistical Analysis. 

4th ed. Prentice-Hall  Int. 

Supramono & Sugiarto. 1993. Statistika. Andi Offset. Yogyakarta  

D.F. Morrison. 1990. Multivariate statistical methods. New York: McGraw-Hill. 

Kaiser, H.F. 1960. The application of electronic computer to factor analysis. 

Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151. 

Gaspersz, V. 2001. Metode Analisis untuk Meningkatkan Kualitas. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama 

Badan Pusat Statistik. 2014. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro 

Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik 
 

  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 107 

 

  
 

MODEL DINAMIK TRANSMISI DEMAM DENGUE BERBASIS PADA 

DATA KEJADIAN HARIAN DEMAM DENGUE DI KOTA BANDUNG   

 

La Pimpi1), Edi Cahyono2) 

1)Jurusan Matematika FMIPA ITB, Bandung 
2)Jurusan Matematika FMIPA UHO, Kendari  

 lapimpi01@gmail.com  

 

Abstract 

Bandung is one of dengue fever endemic areas in Indonesia, 

with a high rate dengue fever. All this time, the only recommended 

approach by WHO through control the mosquitoes or prevent the 

infection of dengue virus by intervening vector (mosquito)of 

integrated vectors. Controlling mosquito population needs the 

dynamic outgrowth information of mosquito population over time. 

The unavailability factual data comes as problem in controlling and 

preventing mosquito population. The purpose of writing this paper is 

modeling dengue fever transmission to control the mosquito 

population on daily data of dengue fever cases in Bandung. One of the 

important indicators in modeling is the basic reproduction ratio that 

relies on unobserved mosquito parameters. For this purpose, in this 

paper made an estimate of the development of the mosquito 

population. The estimation findings of mosquito population dynamics 

supported by daily data of dengue fever cases rate problem in 

Bandung City, then it can be used as a reference to control dengue 

fever transmission through control on mosquito population outgrowth 

at the appropriate time. 

Keywords: dengue fever, dynamic model, dengue fever transmission, 

estimation 

 

Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan penyebaran penyakit demam 

dengue  terjadi di beberapa daerah tropis dan subtropis di Asia, Afrika, Amerika, 

dan Australia. Penyakit demam dengue tersebut menyebabkan sekitar 100 juta 

kasus baru dan 25.000 kematian per tahun (Hynes, 2012). Pada perkembangan 

terakhir diperkirakan terjadi sekitar 390 juta infeksi demam dengue setiap 

tahunnya  (Bhatt dkk., 2013). Indonesia  merupakan  negara  yang berada  di  

wilayah  tropis,  sehingga  merupakan  daerah  penyebaran  sekaligus  daerah  

endemis demam dengue (WHO, 2009).  Salah satu wilayah di Indonesia yang 

merupakan wilayah endemis demam dengue adalah Kota Bandung, di mana angka 

kejadian demam dengue di Kota Bandung dari tahun ke tahun cukup tinggi, 

dengan incidence rate (IR)  per 100.000 penduduk pada tahun 2009 sebesar 

276,56; pada tahun 2010 sebesar 143,43; pada tahun 2011 sebesar 160,87 dan  

pada tahun 2012 sebesar 207, 53 (BPS Kota Bandung, 2013). 

Penyakit demam dengue disebabkan oleh virus yang dibawah oleh nyamuk 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Probabilitas epidemi demam dengue di 

daerah tertentu, bergantung pada banyak faktor termasuk kelimpahan nyamuk 

(Shang, dkk., 2010; Khormi dan Kumar, 2012). Secara umum iklim yang 

bervariasi, seperti suhu dan curah hujan, secara signifikan mempengaruhi 
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perkembangan dan daur hidup nyamuk Aedes (Hopp dan Foley, 2001), penyebab 

demam dengue. Perubahan iklim dapat mempercepat pertumbuhan nyamuk, 

sehingga siklus hidupnya menjadi lebih singkat. Dengan adanya perubahan  iklim  

jumlah  kasus  penderita  demam  dengue diduga akan meningkat karena ada 

peningkatan suhu udara, curah hujan dan meningkatnya  jumlah genangan air 

(Reiter, 2001).  Berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa dinamika kejadian 

demam dengue berubah secara periodik yang bersifat musiman. 

Penyakit demam dengue sudah dikenal lebih dari tiga abad, namun obat antiviral  

atau vaksin yang telah ditemukan sampai saat ini belum dipasarkan secara luas. 

Sampai saat ini, satu-satunya upaya yang direkomendasikan oleh WHO untuk 

mencegah penyakit demam dengue adalah mengendalikan atau mengontrol 

nyamuk melalui intervensi pada vektor (nyamuk), yaitu dengan pengelolaan 

vektor secara terpadu (WHO, 2009).   

Permasalahan yang terjadi dalam mengontrol atau mengendalikan populasi 

nyamuk, yang secara faktual datanya tidak tersedia. Tujuan dari penelitian ini 

adalah memodelkan pengendalian transmisi demam dengue untuk mengontrol 

populasi nyamuk, berdasarkan data kejadian demam dengue  di Kota Bandung.  

Hasil akhir dari makalah ini adalah menyajikan estimasi populasi nyamuk dari 

waktu ke waktu. Estimasi terhadap populasi nyamuk tersebut memanfaatkan 

model dinamika penyebaran penyakit dengue yang dikemukan oleh Esteva dan 

Vargas (1998), berdasarkan data angka kejadian demam dengue di Kota Bandung. 

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa seiring berjalannya waktu rata-

rata kejadian demam dengue proporsional terhadap rata-rata sub populasi nyamuk 

terinfeksi. Hasil estimasi dinamika populasi nyamuk yang ditinjau seiring 

berjalannya waktu dapat dijadikan acuan untuk melaksakan intervensi terhadap 

perkembangan populasi nyamuk pada waktu yang tepat, khususnya di Kota 

Bandung.   

 

METODE PENELITIAN 

Data dan Sumber Data 

Data kejadian demam dengue dan jumlah individu yang terifeksi demam 

dengue yang disajikan dalam makalah ini merupakan sampel kejadian demam 

dengue periode harian yang terjadi di Kota Bandung. Data yang dijadikan sebagai 

sampel tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari R.S. Boromeus 

Bandung. Data tersebut dipandang cukup sepresentatif untuk merepresentasikan 

data kejadian demam dengue di Kota Bandung karena data yang tersedia mewakili 

seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. 

 

Perumusan Model 

Ukuran populasi manusia dilambangkan dengan NH . Diasumsika bahwa 

laju kelahiran dan kematian pada populasi manusia  sebanding  𝜇𝐻, sehingga 

ukuran populasi manusia konstan. Kemudian, 𝑆𝐻 dan 𝐼𝐻 masing-masing 

menunjukkan ukuran populasi manusia yang susceptible dan terinfeksi, sedangkan 

𝑆𝑉 dan 𝐼𝑉 merupakan ukuran populasi nyamuk susceptible dan terinfeksi. 

Sementara itu, populasi manusia yang pulih dari infeksi dengan laju sebesar 𝛾𝐻 

masuk ke dalam kelas susceptible, dalam hal ini diasumsikan tidak ada kelas 

populasi manusia yang kebal. Oleh karena itu, populasi manusia hanya terdiri atas 

sub populasi susceptible dan sub populasi terinfeksi. Demikian halnya dengan 
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populasi vektor, karena nyamuk tidak pernah pulih dari infeksi maka populasi 

vektor hanya terdiri atas sub populasi susceptible dan sub populasi terinfeksi. 

Persamaan model dinamika penyebaran penyakit demam dengue pada sub 

populasi manusia susceptible dan terinfeksi yang telah dituliskan pada Esteva dan 

Vargas (1998), adalah sebagai berikut. 
𝑑𝑆𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐻𝑁𝐻 −

𝛽𝐻𝑏

𝑁𝐻
𝑆𝐻(𝑡)𝐼𝑉(𝑡) − 𝜇𝐻𝑆𝐻(𝑡)                                                       (1) 

𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝛽𝐻𝑏

𝑁𝐻
𝑆𝐻(𝑡)𝐼𝑉(𝑡) − (𝜇𝐻 + 𝛾𝐻)𝐼𝐻(𝑡)                                                           (2) 

Pada model ini, b merupakan rata-rata jumlah gigitan per nyamuk per hari, 

yang diasumsikan konstan, dengan probabilitas terjadinya kontak efektif  yang 

menghasilkan infeksi baru dalam anggota susceptible sebesar 𝛽𝐻, juga 

diasumsikan konstan. Pada kenyataannya, tingkat gigitan nyamuk bergantung  

pada sejumlah faktor, di antaranya bergantung pada iklim atau musim tertentu 

(Chaves dkk, 2014; Sirisena dan Noordeen, 2014; Duan dkk, 2017). Oleh karena 

itu, dalam modifikasi model di atas parameter digunakan untuk menujukan laju 

infeksi pada populasi susceptible tidak lagi konstan, melaikan bergantung waktu.  

Di lain pihak, pada model di atas dinamika infeksi pada manusia 

ditentukan oleh kontak antara nyamuk terinfeksi dan manusia susceptible. Untuk 

keperluan fitting model terdapat adanya kesulitan, karena data mengenai nyamuk 

terinfeksi secara faktual tidak ada sehingga diperlukan suatu pendekatan yang 

rasional untuk memberi solusi terhadap permasalahan tersebut. Dalam tulisan ini, 

mengasumsikan bahwa ukuran populasi nyamuk terinfeksi secara proporsional 

dengan bergantung waktu sebanding dengan ukuran populasi terinfeksi, yang 

ditentukan oleh hubungan sebagai berikut: 

𝐼𝑉(𝑡) = 𝛼(𝑡)𝐼𝐻(𝑡)                                                                                                           (3) 

di mana 𝛼(𝑡) yang mencerminkan kerentanan manusia  untuk terinfeksi penyakit 

demam dengue sebagai akibat perubahan musim. 

Berkaitan dengan asumsi tersebut di atas, maka model dinamika populasi 

penyebaran penyakit demam dengue pada manusia yang telah dituliskan pada 

persamaan (1) dan (2) dimodifikasi sebagai berikut. 
𝑑𝑆𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐻𝑁𝐻 −

𝛼(𝑡)𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
𝑆𝐻(𝑡) − 𝜇𝐻𝑆𝐻(𝑡)                                                       (4) 

𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝛼(𝑡)𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
𝑆𝐻(𝑡) − (𝜇𝐻 + 𝛾𝐻)𝐼𝐻(𝑡)                                                          (5) 

Telah melakukan pengamatan mengenai musiman dari infeksi penyakit 

demam dengue  terlihat  adanya periodik terhadap ukuran populasi manusia 

terinfeksi demam dengue pada populasi. Hal ini mendukung adanya asumsi 

bahwa tidak infeksi pada populasi manusia bergantung pada faktor musiman, dan 

kita asumsikan bentuk 

𝛼(𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏))                                                                              (6) 

di mana 𝛼0 merupakan tingkat infeksi rata-rata per satuan waktu, 𝛼1 merupakan 

penyimpangan yang terjadi terhadap tingkat infeksi rata-rata per satuan waktu 

akibat fluktuasi musiman, 𝜔 merupakan frekuensi osilasi musiman tingkat infeksi, 

dan 𝜏  merupakan pergeseran fase tingkat infeksi 
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Model Dinamik Transmisi Demam Dengue 

Jika persamaan (6) disubtitusi pada persamaan (4) dan (5), maka akan 

diperoleh sistem persamaan differensial pada persamaan berikut: 

𝑑𝑆𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐻𝑁𝐻 −

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
𝑆𝐻(𝑡) − 𝜇𝐻𝑆𝐻(𝑡)                  (7) 

𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
=

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
𝑆𝐻(𝑡) − (𝜇𝐻 + 𝛾𝐻)𝐼𝐻(𝑡)                     (8) 

Selain data infeksi harian, data populasi manusia yang susceptible per hari juga 

tidak tersedia di lapangan. Oleh karena itu, untuk keperluan uji atau pencocokan 

model data mengenai populasi manusia yang susceptible, 𝑆𝐻, per hari ditentukan 

berdasarkan ukuran total populasi manusia, 𝑁𝐻, dan ukuran populasi manusia 

yang terinfeksi, 𝐼𝐻. Dengan asumsi bahwa ukuran total populasi manusia konstan 

dan setiap individu yang pulih dari infeksi masuk kelas susceptible, maka ukuran 

populasi susceptible per satuan waktu diformulasikan sebagai berikut: 

𝑆𝐻𝑘
(𝑡) = 𝑁𝐻 − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡),    𝑘

= 1, 2, … . , 𝑛 − 1                                                                 (9) 

Berdasarkan persamaan (7) dan (9) diperoleh: 
𝑑𝑆𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻)

𝑑𝑡
 

= 𝜇𝐻𝑁𝐻 −
(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻

(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡))

− 𝜇𝐻(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡))  

 −
𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐻𝑁𝐻 −

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡)) 

−𝜇𝐻(𝑁𝐻

− 𝐼𝐻(𝑡))                                                                                 (10) 

Selanjutnya berdasarkan persamaan (8) dan persamaan (9) diperoleh: 

𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
   =

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡)) 

−(𝜇𝐻 + 𝛾𝐻)𝐼𝐻(𝑡)                                                                                             (11) 

Jika persamaan (11) dikurangi dengan persamaan (10) maka diperoleh 

2
𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 2

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡)) − 𝜇𝐻𝑁𝐻 

+𝜇𝐻(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡)) − (𝜇𝐻 + 𝛾𝐻)𝐼𝐻(𝑡) 

= 2
(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡)) − 2𝜇𝐻𝐼𝐻(𝑡)

− 𝛾𝐻𝐼𝐻(𝑡) 

Maka 

𝑑𝐼𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
=

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻(𝑡))

− (𝜇𝐻 +
1

2
𝛾𝐻) 𝐼𝐻(𝑡)             (12) 

Berdasarkan data yang diperoleh di rumah sakit, data mengenai populasi 

manusia yang terinfeksi, 𝐼𝐻(𝑡),  per hari tidak tersedia. Data yang tersedia adalah 

jumlah kasus baru atau infeksi baru 𝑖𝐻(𝑡). Berdasarkan fakta tersebut, maka 
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dilakukan pendekatan dengan asumsi bahwa data infeksi per hari merupakan 

akumulasi dari infeksi baru per hari selama tujuh hari berturut-turut. Pendekatan 

ini diformulasikan dalam bentuk sebagai berikut: 

𝐼𝐻𝑘
(𝑡) = ∑ 𝑖𝐻𝑝

(𝑡)

𝑝

𝑘=𝑝−7

                                                                                                 (13) 

untuk 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 − 1;   𝑝 = 1, 2, … . , 𝑛 − 1 

Untuk menentukan solusi suatu system persamaan differensial ada 

berbagai cara yang bisa digunakan, di antaranya metode beda maju (forward), 

metode pusat (center), atau metode beda mundur (backward), di samping metode-

metode yang lainnya.  Dalam makalah ini, untuk menentukan solusi dari system 

persamaan differensial (7) dan (8) menggunakan metode forward. Berdasarkan 

metode forward dilakukan estimasi parameter 𝛼(𝑡), sesuai dengan persamaan (13) 

sehingga diperoleh persamaan  berikut: 

𝐼𝐻𝑘+1
(𝑡) − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡)

Δ𝑡
=

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻𝑘
(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡)) 

− (𝜇𝐻 +
1

2
𝛾𝐻) 𝐼𝐻𝑘

(𝑡) + 𝜖𝑘                                                           (14) 

Karena data diamati per hari secara berturut-turut dengan selang waktu 1 hari, 

maka Δ𝑡 = 1. Dengan demikian persamaan (14) dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝜖𝑘 = −
(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻𝑘

(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡))

+ (𝜇𝐻 +
1

2
𝛾𝐻) 𝐼𝐻𝑘

(𝑡) 

+𝐼𝐻𝑘+1
(𝑡) − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡) 

Maka 

𝐼𝐻𝑘+1
(𝑡) = 𝐼𝐻𝑘

(𝑡) +
(�̂�0 + �̂�1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻𝑘

(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡)) 

− (𝜇𝐻 +
1

2
𝛾𝐻) 𝐼𝐻𝑘

(𝑡)                                                                                    (15) 

dan 

∑ 𝜖𝑘
2

𝑛−1

𝑘=1

 = ∑

(

 
 −

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻𝑘
(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡))

+ (𝜇𝐻 +
1

2
𝛾𝐻) 𝐼𝐻𝑘

(𝑡) + 𝐼𝐻𝑘+1
(𝑡) − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡)
)

 
 

2

𝑛−1

𝑘=1

             (16) 

Misalkan 𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝜖𝑘
2𝑛

𝑘=1 , sehingga persamaan (16) dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

𝑆𝑆𝐸 

= ∑

(

 
 −

(𝛼0 + 𝛼1 sin(𝜔(𝑡 − 𝜏)))𝐼𝐻𝑘
(𝑡)

𝑁𝐻
(𝑁𝐻 − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡))

+ (𝜇𝐻 +
1

2
𝛾𝐻) 𝐼𝐻𝑘

(𝑡) + 𝐼𝐻𝑘+1
(𝑡) − 𝐼𝐻𝑘

(𝑡)
)

 
 

2

𝑛−1

𝑖=1

                       (17) 

Untuk mendapatkan nilai taksiran 𝛼0 dan 𝛼1 yang meminimumkan SSE dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil. 
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Secara deskriptif, fluktuasi data kejadian demam dengue dan individu 

terfeksi demam dengue di Kota Bandung  periode  harian sejak tahun 2009 hingga 

2012, berturut-turut disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 1.a. Plot angka kejadian demam dengue di Kota Bandung,  

periode tahun 2009 sampai dengan 2012 

 

 
Gambar 2 Plot individu terinfeksi demam dengue di Kota Bandung,  

periode tahun 2009 sampai dengan 2012 

 

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, terlihat bahwa angka kejadian 

demam dengue dan jumlah invidu terinfeksi demam dengue periode harian di 

Kota Bandung berfluktuatif dari waktu ke waktu. Hal ini menujukkan bahwa laju 

infeksi pada populasi manusia tidaklah konstan, melainkan berfluktuatif 

bergantung waktu. Dengan demikian adanya asumsi bahwa faktor musiman 

berpengaruh terhadap laju infeksi dapat dibenarkan. Untuk menduga kebenaran 

asumsi tersebut perlu dilakukan estimasi terlebih dahulu terhadap parameter 𝛼(𝑡), 

yang mencerminkan adanya pengaruh musiman terhadap kerentana host atau 

manusia untuk terifeksi.  

Untuk keperluan estimasi parameter 𝛼0 dan 𝛼1 pada persamaan (24) dan 

(25), telah diketahui populasi manusia dari tahun 2010 – 2012, yaitu 𝑁𝐻(2009) =
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2.414.719 𝑁𝐻(2010) = 2.394.873, 𝑁𝐻(2011) = 2.424.957, dan 𝑁𝐻(2012) =
2.455.517. Selain itu diberikan pula nilai beberapa parameter berikut: 

𝜇𝐻 =
1

(65)366
 

𝛾𝐻 =
1

7
= 0,142857  

Selanjutnya, parameter frekuensi osilasi musiman tingkat infeksi, 𝜔, dan 

pergeseran fase tingkat infeksi, 𝜏, untuk tahun  2012, masing-masing 𝜔 =
𝜋

3
 dan  

𝜏 = 14 (2 minggu). Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai estimasi 

parameter 𝛼0 dan 𝛼1 yang meminimumkan jumlah kuadrat error untuk tahun 2012 

adalah 𝛼0 = 0,140791369 dan  𝛼1 = 0,006633742. 

Berdasarkan nilai estimasi parameter di atas, dengan metode forward 

diperoleh solusi model dinamik  infeksi  terhadap populasi manusia. Adapun 

hubungan  data  infeksi dan solusi model infeksi demam dengue terhadap populasi 

manusia, secara diskritif diperlihatkan pada Gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3. Dinamika Infeksi Demam Dengue pada Host, Tahun 2012 

 

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa  solusi model masih cukup 

mendekati pola data infeksi demam dengue yang sebenarnya, meskipun belum 

sempurna. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun cukup 

representatif dalam menunjukkan keadaan dinamik infeksi demam dengue di 

lapangan.  

Apabila menggunakan persamaan (3), maka dapat diperoleh nilai estimasi 

dari dinamika infeksi pada nyamuk. Hasil estimasi dinamika infeksi pada nyamuk 

disajikan pada Gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Dinamika Infeksi pada Host dan Estimasi Dinamika Infeksi  

pada Vektor tahun 2012 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4., terlihat bahwa 

puncak terjadinya infeksi terjadi dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu mulai bulan 

Juni sampai dengan Agustus untuk setiap tahunnya. Jika dikaitkan dengan faktor 

iklim,  pada bulan-bulan tersebut merupakan akhir musim hujan, dimana musim 

hujan setiap tahunnya pada umumnya berawal pada bulan Oktober dan bulan Mei 

curah hujan mulai berkurang. Puncak terjadinya curah hujan yang tinggi 

umumnya terjadi pada bulan Februari dan Maret setiap tahunnya. Pada prinsipnya, 

kejadian demam dengue dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor 

iklim. Telah banyak penelitian yang dilakukan sehubungan dengan kajian tentang 

keterkaitan antara faktor iklim dengan fluktuasi adanya insiden demam dengue di 

beberapa wilayah di seruruh dunia. Penelitian terkait, di antaranya dapat dilihat 

pada  (Chaves dkk, 2014; Sirisena dan Noordeen, 2014; Duan dkk, 2017). 

Informasi ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk 

melakukan control secara terencana dan terpadu terhadap perkembangan populasi 

nyamuk.  

Di lain pihak, berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa estimasi tingkat 

infeksi pada vektor proporsional dengan tingkat infeksi pada host, namun secara 

kuantitas lebih rendah dari  tingkat infeksi pada host.  Berdasarkan hasil ini maka 

perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut sehubungan dengan model dinamik yang 

digunakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dinamika tingkat infeksi dengue pada host yang terjadi sepanjang tahun 

secara kuantitas berfluktuatif. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi 

dinamika infeksi pada host adalah faktor iklim. Sesuai hasil pengamatan dan 

analisis yang kami lakukan ditemukan fakta bahwa tingkat infeksi yang tinggi 

terjadi pada akhir musim penghujan, yaitu sekitar bulan Juni-Agustus setiap 

tahunnya. Kontrol atau interfensi terhadap pekembangan populasi nyamuk 

(vektor) dapat dilakukan sebelum bulan Juni setiap tahun berjalan. Di samping itu, 

berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa dinamika 

infeksi pada vektor proporsional yang bergantung waktu dengan dinamika infeksi 

pada host. 
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Berhubung hasil estimasi yang dilakukan dalam penelitian ini, khususnya 

mengenai dinamika populasi nyamuk belum menggambarkan secara representatif 

sesuai kondisi riil maka penelitian selanjunya perlu dilakukan modifikasi terhadap 

model dinamik transmisi demam dengue yang digunakan. 
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Abstrak 

Batik merupakan salah satu warisan budaya nusantara yang 

unik. Keunikannya ditunjukkan dari berbagai motif yang memiliki 

makna tersendiri. Batik fraktal adalah batik yang di desain dengan 

rumus matematika, yaitu fraktal dengan menggunakan teknologi 

komputer. Secara sederhana fraktal adalah cabang ilmu matematika 

yang membahas tentang perulangan atau iterasi dan kesamaan diri. 

Tujuan makalah ini adalah untuk menciptakan motif-motif batik baru 

secara cepat dengan beragam pilihan, selain itu juga dapat menambah 

variasi desain motif batik di Indonesia. Motif batik fraktal dapat 

dibentuk dari fungsi pada Himpunan Julia  (Julia Set), dengan bentuk 

fungsi 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑧𝑛 + 𝑐, dengan ibaz  , 𝑛 > 1 dan ba, . 

Kemudian di simulasikan menggunakan komputer dengan bantuan 

software MATLAB dan penggabungan motif-motif batik tersebut 

menggunakan software  inkscape. Dari hasil pembahasan 

menunjukkan bahwa motif batik fraktal  dapat di desain dari beberapa 

Himpunan Julia dengan variasi nilai c dan nilai n  yang 

divisualisasikan menggunakan program MATLAB dan Inkscape.  

Kata kunci: Batik, Batik Fraktal, Himpunan Julia (Julia Set) 

 

 

 

Batik merupakan salah satu warisan budaya nusantara yang telah menjadikan 

Negara Indonesia memiliki ciri khas tersendiri di mata dunia. Batik adalah metode 

pembuatan pola pada kain dengan menggunakan lilin dan teknik pencelupan. 

Batik merupakan hal yang unik, keunikannya dengan berbagai macam motif yang 

memiliki makna tersendiri. Kata batik berasal dari bahasa jawa, yaitu “tik” yang 

berarti titik/matik (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi 

istilah “batik”. Pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO mengukuhkan batik 

menjadi milik Indonesia sebagai warisan budaya. Sehingga pada tanggal 2 

Oktober di peringati sebagai hari batik Nasional. Sejak pengukuhan ini, batik 

menjadi berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan batik hingga saat ini 

sangat pesat, baik dari perkembangan motif batik yang khas di berbagai daerahnya 

maupun perkembangan pemakaian batik. Di sisi lain, perkembangan Sains, Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berpengaruh pada perkembangan motif 

batik.  

mailto:Myono023@gmail.com
mailto:arudhito@gmail.com
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Motif menurut Soehersono (2006) dalam Restianti (2010) adalah desain yang 

dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen, 

yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk stilasi alam benda, 

dengan  gaya dan ciri khas  tersendiri.  Motif batik di Indonesia semakin 

bervariasi dengan berkembangnya IPTEK, tanpa meninggalkan motif tradisional 

yang sudah ada. Salah satu dampak dari kemajuan IPTEK dalam dunia batik 

adalah batik fraktal yang turut serta memperkaya khasanah budaya di Indonesia. 

Pola merupakan suatu bentuk pengulangan motif yang disusun dan diatur kembali 

secara struktual (Restianti, 2014). Sedangkan Aryo Sunaryo (2010) menyatakan 

bahwa pola merupakan bentuk penggulangan motif, artinya sebuah motif yang 

diulang secara struktual dipandang sebagai pola. Berdasarkan pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa pola adalah suatu bentuk yang disusun dari perulangan 

motif. Batik fraktal adalah batik yang desainnya (corak dan ragam hiasnya) di 

buat dengan menggunakan rumus-rumus matematika, yaitu fraktal yang 

dikerjakan dengan menggunakan teknologi komputer. Dalam matematika Secara 

sederhana fraktal adalah cabang ilmu matematika yang membahas tentang 

perulangan atau iterasi dan kesamaan diri. Fraktal dapat diartikan juga sebagai 

benda geometris yang kasar dalam segala skala, dan terlihat dapat dibagi-bagi 

dengan cara yang radikal. Pada banyak kasus, sebuah fraktal bisa dihasilkan 

dengan cara mengulang suatu pola, biasanya secara rekursif atau iteratif. Istilah 

fraktal pertama kali diperkenalkan oleh Benoit Mandelbrot pada tahun 1975 dari 

kata latin “fractus” yang artinya “patah”, “rusak”, atau “tidak teratur”. Berbagai 

jenis fraktal pada awalnya dipelajari sebagai benda-benda matematis. Fraktal 

dapat membantu menjelaskan banyak situasi yang sulit dideskripsikan 

menggunakan geometri klasik, dan sudah cukup banyak diaplikasikan dalam 

sains, teknologi, dan seni karya komputer.  

Makalah ini dikembangkan dari dua artikel yang seuanta ditulis oleh Eka 

Susanti pada Jurnal Matematika Vol. 5 pada tahun 2015 dengan judul Aplikasi 

Himpunan Julia dalam Membuat Rancangan Motif Fraktal Songket Palembang 

dan Jurnal Matematika Vol. 6 pada tahun 2016 dengan judul Variasi Motif Batik 

Palembang Menggunakan Sistem Fungsi Teriterasi dan Himpunan Julia. Dua 

artikel tersebut dipilih karena membahas tentang batik, matematika, dan 

teknologi. Variasi motif batik yang dibahas pada artikel tersebut dibuat 

menggunakan sistem fungsi teriterasi dan Himpunan Julia. Sistem fungsi teriterasi 

dan himpunan Julia adalah beberapa contoh dari fraktal. Oleh karena itu, artikel 

tersebut dapat dikembangkan untuk mendapatkan motif-motif batik yang baru 

yang tidak terikat dengan motif daerah tertentu. Diharapkan makalah ini dapat 

membantu memecahkan masalah keterbatasan desain motif batik, bahkan dapat 

menghasilkan banyak motif secara cepat mulai dari yang sederhana sampai yang 

sangat rumit dan unik. Hal tersebut akan semakin memperkaya motif-motif batik 

yang ada di Indonesia. karena dengan bantuan komputer, dapat dengan cepat 

menciptakan motif baru. 

 

METODE 

Dalam Penelian ini, peneliti pertama-tama melakukan studi literature 

dengan mempelajari jurnal rujukan dan materi Himpunan Julia. Studi literatur 

jurnal untuk membantu menentukan ide yang sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Setelah melakukan studi literatur mengenai penelitian sebelumnya dan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 118 

 

  
 

materi Himpunan Julia, kemudian peneliti melakukan modifikasi program 

MATLAB Himpunan Julia yang tersedia pada link web: 

http://www.albertostrumia.it/sites/default/files/Fractals/FractalMatlab/Jul.html 

cara yang dilakukan, yaitu dengan menentukan atau mengganti  nilai ban ,, dan 𝑐, 

serta menentukan banyaknya perulangan atau iterasi, menentukan jarak tampilan 

objek, dan mengatur pewarnaan objek. Selanjutnya, hasil modifikasi untuk variasi 

motif batik fraktal divisualisasikan menggunakan pemrograman komputer dengan 

bantuan  software Matlab dan penggabungan motif-motif batik fraktal 

menggunakan software inkscape. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Fungsi Kompleks  

Definisi 1.1 

Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk ibaz  dengan a  dan b  

bilangan real dan 1i .  

Jika ibaz  menyatakan sebarang bilangan kompleks, maka a adalah bagian 

real dari z ,ditulis Re(z), sedangkan b adalah bagian imajiner dari z, ditulis 

Im(z).  

 

2. Himpunan Julia 

Himpunan Julia adalah salah satu contoh fraktal. Himpunan Julia pertama 

kali di selidiki oleh matematikawan Perancis, Gaston Julia, merupakan salah 

satu contoh fraktal yang didefinisikan pada bilangan kompleks. Himpunan 

Julia dibangun dari iterasi-iterasi fungsi kompleks dengan dirinya sendiri. 

Banyak fraktal dari himpunan titik-titik di bidang kompleks didefinisikan 

dengan fungsi yang sederhana. Himpunan Julia dibentuk dari pemetaan fungsi 

teriterasi 𝑓𝑐: ℂ → ℂ yang didefinisikan dengan  𝑓𝑐(𝑧) = 𝑧2 + 𝑐 , dengan c 

adalah bilangan kompleks. Frans Susilo (1996) menjelaskan bahwa orbit dari 

suatu titik 𝑧 ∈ ℂ terhadap pemetaan 𝑓𝑐 tersebut adalah barisan bilangan 

kompleks  

𝑧, 𝑓𝑐(𝑧), 𝑓𝑐
2(𝑧), 𝑓𝑐

3(𝑧), … , 𝑓𝑐
𝑛(𝑧). Secara umum bentuk fungsi pada 

Himpunan Julia 𝑓𝑐: ℂ → ℂ  dengn 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑧𝑛 + 𝑐 , 𝑐 ∈ ℂ. Dengan ibaz  , 

𝑛 > 1 dan ba, . 

Setelah melakukan modifikasi dengan menentukan atau mengganti  nilai ban ,,

dan 𝑐, serta menentukan banyaknya perulangan atau iterasi, menentukan jarak 

tampilan objek, dan mengatur pewarnaan objek pada program MATLAB 

Himpunan Julia. Selanjutnya, hasil modifikasi untuk variasi motif batik fraktal 

divisualisasikan menggunakan pemrograman komputer dengan bantuan  software 

Matlab dan penggabungan motif-motif batik fraktal menggunakan software 

inkscape.  

Berikut ini diberikan pemrograman komputer menggunakan Matlab dan hasil 

pemrograman dari himpunan Julia, serta dilengkapi juga dengan keterangan tiap 

langkah pemrograman Matlab. 

  

http://www.albertostrumia.it/sites/default/files/Fractals/FractalMatlab/Jul.html
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Tabel 1: Motif fraktal (1) dari Program MATLAB Himpunan Julia 

Program Matlab Hasil Program 

 

iter=150; %jumlah perulangan suatu pola 

m=450;%jumlah titik, jika semakin besar m maka   

            semakin banyak perulangan 

cx=0;%letak fokus objek. jika cx>0 maka fokus  

           akan bergeser ke kanan dan sebaliknya 

cy=0;%letak fokus objek. jika cy>0 maka fokus  

         akan bergeser keatas dan sebaliknya 

l=2.0;%jarak tampilan objek. jika l>0 maka jarak 

           objek akan semakin jauh dan sebaliknya 

x=linspace(ca-l,ca+l,m);%untuk menghasilkan nilai spasi linear, 

dari nilai awal ca-1, sampai nilai akhir ca+1, serta mempunyai m 

anggota. 

y=linspace(cb-l,cb+l,m); %untuk menghasilkan nilai spasi linear, 

dari nilai awal cb-1, sampai nilai akhir cb+1, serta mempunyai 

𝑚 anggota.  

Sedangkan 𝑥, 𝑦 merupakan wadah penyimpanan dari linspace. 

[X,Y]=meshgrid(x,y);%meshgrid untuk menghasilkan grid-grid 

dengan titik-titik yang seragam, disini untuk menampilkan nilai 

dari x,y pada dimensi dua. Sedangkan X dan Y sebagai 

penyimpan hasil meshgrid. 

c= 0.11031031-0.57037*i; 

Z=X+i*Y;%bentuk dari bilangan kompleks 

for k=1:iter;%for berfungsi memulai melakukan perulangan 

perintah Z dan W sebanyak iterasi 

      Z=Z.^2+c;%bentuk dari himpunan julia 

      W=exp(-abs(Z));%wadah dari perulangan nilai Z 

End%end berfungsi mengakhiri perulangan perintah Z dan W 

sebanyak iterasi 

colormap hot(256)%color map sebagai pengatur pewarnaan 

objek 

pcolor(W);%pcolor sebagai fungsi menggambar objek 

shading flat;%shading berfungsi untuk mengatur arsiran warna 

objek 

axis('square','equal','off');%untuk mengatur tampilan sumbu -x 

dan sumbu -y agar memiliki panjang yang sama pada eksekusi 

coding 
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Tabel 2: Motif fraktal (2) dari Program MATLAB Himpunan Julia 

Program Matlab Hasil Program 

 

iter=150; %jumlah perulangan suatu pola 

m=400;%jumlah titik, jika semakin besar m 

maka   

            semakin banyak perulangan 

cx=0;%letak fokus objek. jika cx>0 maka fokus  

           akan bergeser ke kanan dan sebaliknya 

cy=0;%letak fokus objek. jika cy>0 maka fokus  

         akan bergeser keatas dan sebaliknya 

l=1.5;%jarak tampilan objek. jika l>0 maka 

jarak 

           objek akan semakin jauh dan sebaliknya 

x=linspace(ca-l,ca+l,m);%untuk menghasilkan 

nilai spasi linear, dari nilai awal ca-1, sampai 

nilai akhir ca+1, serta mempunyai m anggota. 

y=linspace(cb-l,cb+l,m); %untuk menghasilkan 

nilai spasi linear, dari nilai awal cb-1, sampai 

nilai akhir cb+1, serta mempunyai 𝑚 anggota.  

Sedangkan 𝑥, 𝑦 merupakan wadah penyimpanan 

dari linspace. 

[X,Y]=meshgrid(x,y);%meshgrid untuk 

menghasilkan grid-grid dengan titik-titik yang 

seragam, disini untuk menampilkan nilai dari 

x,y pada dimensi dua. Sedangkan X dan Y 

sebagai penyimpan hasil meshgrid. 

c= -0.750+0.950*i^0.8; 

Z=X+i*Y;%bentuk dari bilangan kompleks 

for k=1:iter;%for berfungsi memulai melakukan 

perulangan perintah Z dan W sebanyak iterasi 

      Z=Z.^12+c;%bentuk dari himpunan julia 

      W=exp(-abs(Z));%wadah dari perulangan 

nilai Z 

End%end berfungsi mengakhiri perulangan 

perintah Z dan W sebanyak iterasi 

colormap hot(256)%color map sebagai pengatur 

pewarnaan objek 

pcolor(W);%pcolor sebagai fungsi menggambar 

objek 

shading flat;%shading berfungsi untuk 

mengatur arsiran warna objek 

axis('square','equal','off');%untuk mengatur 

tampilan sumbu -x dan sumbu -y agar memiliki 

panjang yang sama pada eksekusi coding 
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Tabel 3: Motif fraktal (3) dari Program MATLAB Himpunan Julia 

Program Matlab Hasil Program 

 

iter=155; %jumlah perulangan suatu pola 

m=450;%jumlah titik, jika semakin besar m maka   

            semakin banyak perulangan 

cx=0;%letak fokus objek. Jika cx>0 maka fokus  

           akan bergeser ke kanan dan sebaliknya 

cy=0;%letak fokus objek. Jika cy>0 maka fokus  

         akan bergeser keatas dan sebaliknya 

l=1.5;%jarak tampilan objek. Jika l>0 maka jarak 

           objek akan semakin jauh dan sebaliknya 

x=linspace(ca-l,ca+l,m);%untuk menghasilkan nilai spasi 

linear, dari nilai awal ca-1, sampai nilai akhir ca+1, serta 

mempunyai m anggota. 

Y=linspace(cb-l,cb+l,m); %untuk menghasilkan nilai 

spasi linear, dari nilai awal cb-1, sampai nilai akhir cb+1, 

serta mempunyai 𝑚 anggota.  

Sedangkan 𝑥, 𝑦 merupakan wadah penyimpanan dari 

linspace. 

[X,Y]=meshgrid(x,y);%meshgrid untuk menghasilkan 

grid-grid dengan titik-titik yang seragam, disini untuk 

menampilkan nilai dari x,y pada dimensi dua. Sedangkan 

X dan Y sebagai penyimpan hasil meshgrid. 

C= -0.900+0.1810*i^0.75; 

Z=X+i*Y;%bentuk dari bilangan kompleks 

for k=1:iter;%for berfungsi memulai melakukan 

perulangan perintah Z dan W sebanyak iterasi 

      Z=Z.^2+c;%bentuk dari himpunan julia 

      W=exp(-abs(Z));%wadah dari perulangan nilai Z 

End%end berfungsi mengakhiri perulangan perintah Z 

dan W sebanyak iterasi 

colormap hot(256)%color map sebagai pengatur 

pewarnaan objek 

pcolor(W);%pcolor sebagai fungsi menggambar objek 

shading flat;%shading berfungsi untuk mengatur arsiran 

warna objek 

axis(‘square’,’equal’,’off’);%untuk mengatur tampilan 

sumbu –x dan sumbu –y agar memiliki panjang yang 

sama pada eksekusi coding 
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Tabel 4: Motif fraktal (4) dari Program MATLAB Himpunan Julia 

Program Matlab Hasil Program 

iter=7; %jumlah perulangan suatu pola 

m=400;%jumlah titik, jika semakin besar m maka semakin banyak perulangan 

cx=0;%letak fokus objek. Jika cx>0 maka fokus  

           akan bergeser ke kanan dan sebaliknya 

cy=0;%letak fokus objek. Jika cy>0 maka fokus  

         akan bergeser keatas dan sebaliknya 

l=1.5;%jarak tampilan objek. Jika l>0 maka jarak 

           objek akan semakin jauh dan sebaliknya 

x=linspace(ca-l,ca+l,m);%untuk menghasilkan nilai spasi linear, dari nilai awal ca-1, 

sampai nilai akhir ca+1, serta mempunyai m anggota. 

Y=linspace(cb-l,cb+l,m); %untuk menghasilkan nilai spasi linear, dari nilai awal cb-1, 

sampai nilai akhir cb+1, serta mempunyai  anggota.  

Sedangkan  merupakan wadah penyimpanan dari linspace. 

[X,Y]=meshgrid(x,y);%meshgrid untuk menghasilkan grid-grid dengan titik-titik yang 

seragam, disini untuk menampilkan nilai dari x,y pada dimensi dua. Sedangkan X dan Y 

sebagai penyimpan hasil meshgrid. 

C= -0.50; Z=X+i*Y;%bentuk dari bilangan kompleks 

for k=1:iter;%for berfungsi memulai melakukan perulangan perintah Z dan W sebanyak 

iterasi 

      Z=Z.^2+c;%bentuk dari himpunan julia 

      W=exp(-abs(Z));%wadah dari perulangan nilai Z 

End%end berfungsi mengakhiri perulangan perintah Z dan W sebanyak iterasi 

colormap hot(256)%color map sebagai pengatur pewarnaan objek 

pcolor(W);%pcolor sebagai fungsi menggambar objek 

shading flat;%shading berfungsi untuk mengatur arsiran warna objek 

axis(‘square’,’equal’,’off’);%untuk mengatur tampilan sumbu –x dan sumbu –y agar 

memiliki panjang yang sama pada eksekusi coding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 5: Motif fraktal (5) dari Program MATLAB Himpunan Julia 

Program Matlab Hasil Program 

iter=152; %jumlah perulangan suatu pola 

m=350;%jumlah titik, jika semakin besar m maka semakin banyak perulangan 

cx=0;%letak fokus objek. jika cx>0 maka fokus  akan bergeser ke kanan dan sebaliknya 

cy=0;%letak fokus objek. jika cy>0 maka fokus akan bergeser keatas dan sebaliknya 

l=1.25;%jarak tampilan objek. jika l>0 maka jarak objek akan semakin jauh dan 

sebaliknya 

x=linspace(ca-l,ca+l,m);%untuk menghasilkan nilai spasi linear, dari nilai awal ca-1, 

sampai nilai akhir ca+1, serta mempunyai m anggota. 

y=linspace(cb-l,cb+l,m); %untuk menghasilkan nilai spasi linear, dari nilai awal cb-1, 

sampai  nilai akhir cb+1, serta mempunyai  anggota. Sedangkan  merupakan wadah 

penyimpanan dari linspace. 

[X,Y]=meshgrid(x,y);%meshgrid untuk menghasilkan grid-grid dengan titik-titik yang 

seragam, disini untuk menampilkan nilai dari x,y pada dimensi dua. Sedangkan X dan Y 

sebagai penyimpan hasil meshgrid. 

c= -0.4950+0.810*i^2; 

Z=X+i*Y;%bentuk dari bilangan kompleks 

for k=1:iter;%for berfungsi memulai melakukan perulangan perintah Z dan W sebanyak 

iterasi       Z=Z.^2+c;%bentuk dari himpunan julia 

      W=exp(-abs(Z));%wadah dari perulangan nilai Z 

End%end berfungsi mengakhiri perulangan perintah Z dan W sebanyak iterasi 

colormap hot(25)%color map sebagai pengatur pewarnaan objek   

pcolor(W);%pcolor sebagai fungsi menggambar objek 

shading flat;%shading berfungsi untuk mengatur arsiran warna objek 

axis('square','equal','off');%untuk mengatur tampilan sumbu -x dan sumbu -y agar 

memiliki panjang yang sama pada eksekusi coding 
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Tabel 6: Motif fraktal (6) dari Program MATLAB Himpunan Julia 

 

Program Matlab Hasil Program 

 

iter=35; %jumlah perulangan suatu pola 

m=400;%jumlah titik, jika semakin besar m 

maka semakin banyak perulangan 

cx=0;%letak fokus objek. jika cx>0 maka 

fokus  

           akan bergeser ke kanan dan sebaliknya 

cy=0;%letak fokus objek. jika cy>0 maka 

fokus  

         akan bergeser keatas dan sebaliknya 

l=1.5;%jarak tampilan objek. jika l>0 maka 

jarak objek akan semakin jauh dan 

sebaliknya 

x=linspace(ca-l,ca+l,m);%untuk 

menghasilkan nilai spasi linear, dari nilai 

awal ca-1, sampai nilai akhir ca+1, serta 

mempunyai m anggota. 

y=linspace(cb-l,cb+l,m); %untuk 

menghasilkan nilai spasi linear, dari nilai 

awal cb-1, sampai nilai akhir cb+1, serta 

mempunyai  anggota.  

Sedangkan  merupakan wadah 

penyimpanan dari linspace. 

[X,Y]=meshgrid(x,y);%meshgrid untuk 

menghasilkan grid-grid dengan titik-titik 

yang seragam, disini untuk menampilkan 

nilai dari x,y pada dimensi dua. Sedangkan X 

dan Y sebagai penyimpan hasil meshgrid. 

c= -0.48679+0.58799*i; 

Z=X+i*Y;%bentuk dari bilangan kompleks 

for k=1:iter;%for berfungsi memulai 

melakukan perulangan perintah Z dan W 

sebanyak iterasi 

      Z=Z.^2+c;%bentuk dari himpunan julia 

      W=exp(-abs(Z));%wadah dari perulangan 

nilai Z 

End%end berfungsi mengakhiri perulangan 

perintah Z dan W sebanyak iterasi 

colormap jet(25)%color map sebagai 

pengatur pewarnaan objek 

pcolor(W);%pcolor sebagai fungsi 

menggambar objek 

shading flat;%shading berfungsi untuk 

mengatur arsiran warna objek 

axis('square','equal','off');%untuk mengatur 

tampilan sumbu -x dan sumbu -y agar 

memiliki panjang yang sama pada eksekusi 

coding 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa himpunan Julia tersebut dapat dibuat visualisasi batik, 

dalam makalah ini menggunakan bantuan software inkscape dalam proses 

memvisualisasi batik dari motif-motif yang dihasilkan dari beberapa himpunan 

Julia. Penggabungan motif-motif batik yang dihasilkan dari program Matlab 
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kemudian diinput ke dalam software inskscape dan di perbanyak atau di copy 

sesuai keinginan penulis kemudian digabungkan  membentuk pola Batik. 

Penggabungan motif-motif batik menjadi pola batik menggunakan konsep 

geometri transformasi yaitu konsep Translasi (pergeseran) yaitu dengan 

memindahkan setiap motif yang telah di input ke dalam software inskscape dan 

diperbanyak (copy) dengan arah dan jarak tertentu.  

Yang membedakan dari makalah yang ditulis oleh Eka Susanti (2015 dan 

2016) adalah pada motifnya. Makalah sebelumnya mendesain motif batik fraktal 

songket Palembang, sementara pada makalah ini motif batik yang dihasilkan tidak 

terikat pada daerah tertentu. Secara umum lebih luas karena tidak terikat dengan 

daerah manapun. Makalah ini menghasilkan motif batik fractal yang baru dan 

belum terdapat di daerah manapun. Berikut diberikan hasil visualisasi batik dari 

motif-motif pada himpunan Julia. 

   

 
     Gambar 1. Batik dari motif 2 dan 4                Gambar 2. Batik dari 3 

dan 5 
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         Gambar 3. Batik dari motif 7                        Gambar 4. Batik dari motif 

5 dan 6 

 

   

 
     Gambar 5. Batik dari motif 1 dan 6             Gambar 6. Batik dari motif 5,6 

dan 7 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Motif batik fraktal dapat dibentuk dari fungsi pada Himpunan Julia  (Julia 

Set), dengan bentuk fungsi , dengan ibaz  ,  dan 

ba, , dengan menentukan variasi nilai c dan nilai n  serta jumlah 

iterasinya menggunakan program MATLAB dan Inkscape untuk penggabungan 

motif-motif menjadi pola batik.  

2. Dengan Batik Fraktal dapat menciptakan motif-motif batik baru secara cepat 

dengan beragam pilihan, selain itu juga dapat menambah variasi desain motif 

batik di Indonesia. 

 

Pada makalah ini dibahas motif batik fraktal yang tidak terikat pada motif 

batik daerah tertentu dengan variasi nilai c dan nilai n  serta jumlah iterasinya dan 

pewarnaan objek menggunakan program MATLAB dan Inkscape untuk 

memvisualisasikan himpunan Julia. Untuk pembahasan selanjutnya penulis dapat 

menggunakan himpunan Julia untuk menghasilkan suatu motif batik yang lebih 

spesifik, artinya dapat meniru motif batik daerah tertentu untuk kemudian 

digambarkan ulang menggunakan himpunan Julia dan bantuan komputer. 
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Abstrak 

Evaluasi kinerja suatu organisasi merupakan bagian penting 

dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi tersebut. Metode-

metode kuantitatif  dibuat dalam rangka evaluasi kinerja tersebut. 

Metode DEA (data envelopment analysis) merupakan salah satu 

metode kuantitatif tanparametrik untuk mengevaluasi suatu unit 

pembuat keputusan (DMU) dalam organisasi. Untuk DMU-DMU 

yang efisien, diperlukan suatu metode tertentu yang dapat 

mendiskrimasi nilai kinerja antar DMU yang efisien. Beberapa 

metode tertentu ini telah banyak dikembangkan, diantaranya 

berdasarkan konsep super efisien, statitika multivariate, pemrograman 

multi-objektif, dan cross-efficiency. Dalam makalah ini, diusulkan 

suatu metode yang berdasarkan konsep cross-efficiency yang 

dikombinasikan dengan suatu relasi preferensi. Dalam konteks relasi 

preferensi tertentu, diturunkan suatu bentuk pemeringkatan sederhana 

sehingga dapat memdiskrimasi DMU-DMU yang efisien. Pada bagian 

akhir, diberikan contoh sebagai ilustrasi penggunaan metode yang 

dihasilkan. 

Kata kunci: cross-efficiency, DMU, DEA 

 

Suatu badan usaha, organisasi, atau individu perlu dievaluasi dengan tujuan 

peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Data envelopment analysis (DEA) 

merupakan metode non parametrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasiunit 

kegiatan atau decision making unit (DMU). Dalam DEA, terdapat tiga model yang 

dikenal, yakni Model CCR, Model BCC, dan Model berbasis slack. Dengan tiga 

model, akan diperoleh suatu DMU dikatakan efisien atau tidak (Cooper dkk., 

2007) 

Jika terdapat lebih dari satu DMU yang efisien, pemeringkatan DMU tidak 

dapat dilakukan untuk semua DMU yang dievaluasi. Para peneliti mengusulkan 

berbagai metode untuk membuat peringkat bagi DMU-DMU yang efisien. Secara 

umum, metode pemeringkatan DMU yang efisien dapat dikelompokkan menjadi 

metode super-efisien, metode benchmarking, metode statistika multivariat, 

metode bobot optimal, metode multi-kriteria analisis, dan metode cross-efficiency 

(Adler and Sinuany-Stern, 2002; Lotfi dkk., 2013). 

Metode peringkat dalam DEA yang menggunakan konsep super-efficiency 

merupakan metode pertama yang dapat memeringkat DMU-DMU yang 

dievaluasi. Model AP merupakan model pertama dalam kelompok model super-

efficiency ini. Selanjutnya, diperbaiki dengan varian modelnya. Masalah utama 

dalam kelompok metode ini adalah terdapat DMU yang tidak dapat dievaluasi 

secara bersama. Hal ini merupakan dampak dari eksistensi solusi program linear 
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yang digunakan dalam metode peringkat ini (Hoseseinpur dkk., 2013; Saati dkk., 

2001; Mehrabian dkk., 1999). 

Metode cross-efficiency dapat memeringkat semua jenis DMU. 

Pengembangan metode cross-efficiency dapat dilakukan menggunakan metode 

multikriteria (Jin dkk., 2011; Minyue dkk., 2016). Kajian cross-efficiency dalam 

konteks DEA tidak hanya untuk pemeringkatan DMU, tetapi juga dapat dijadikan 

sebagai salah satu metode dalam analisis pembuatan keputusan (Doyle dan Green, 

1994; Ramanathan, 2006; Sinuany-Stern dkk., 2000; Ruiz dan Srivent; 2016). 

Sementara itu, relasi preferensi multiplikatif (RPM) dan relasi preferensi 

fuzzy (RPF) merupakan dua relasi preferensi yang dapat digunakan untuk 

pembuatan keputusan. Sifat konsisten aditif pada RPF merupakan jaminan adanya 

eksistensi prioritas dalam himpunan artenatif keputusan (Herrera-Viedman dkk., 

2004; Gong dkk., 2013; Zeshui, 2015). Selain itu, sifat konsisten aditif pada RPF 

terkait erat dengan sifat konsisten pada RPM. Dengan transformasi tertentu, kedua 

sifat relasi preferensi ini dapat dikatakan identik. Dalam artian, jika berlaku sifat 

konsisten aditif pada RPF maka berlaku juga sifat konsisten pada RPM (Fredrizzi 

and Brunelli, 2010). 

Dua relasi preferensi tersebut dapat disintesis dengan model DEA untuk 

menentukan suatu prioritas. Dalam model DEA, urutan DMU yang dievaluasi 

diperoleh menggunakan relasi preferensi multiplikatif / metode AHP (Sinuany-

Stern dkk., 2000; Basile and D’Apuzzo, 2002; Hoseseinpur dkk., 2013). 

Selanjutnya, RPF dapat digunakan untuk memeringkat DMU dalam model DEA. 

Sifat RPF ini dibangkitkan melalui cross-effeciency dalam konteks DEA (Dash-

Wu, 2009).  

Makalah ini disusun dengan tujuan mengembangkan metode cross-

efficiency berdasarkan relasi preferensi fuzzy. Relasi preferensi fuzzy yang 

digunakan bersifat konsisten aditif lemah. Sifat ini lebih lemah daripada sifat 

konsisten aditif pada RPF. Oleh karena itu, metode yang dihasilkan mempunyai 

bentuk yang lebih umum daripada metode yang diusulkan dalam (Dash-wu, 

2009). 

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, dibahas suatu metode pemeringkatan DMU berdasarkan 

relasi preferensi fuzzy. Sebelumnya, diberikan beberapa penegertian dasar 

mengenai efisiensi DMU dalam data envelopment analysis (DEA), cross-

efficiency, dan relasi preferensi fuzzy. 

 

Model DEAdan Cross-efficiency 

Data envelopment analysis (DEA) adalah suatu teknik untuk menganalisis 

efisiensi suatu unit pembuataan keputusan / decision making unit (DMU). DMU 

dapat berupa organisasi atau kegiatan yang dievaluasi atau diukur efisiensinya. 

Misalkan terdapat 𝑛 DMU (organisasi) dan masing-msing DMU mempunyai 𝑚 

kriteria input dan 𝑠 kriteria output. Input dan output untuk suatu DMU𝑗 berturut-

turut dinyatakan dengan 𝒙𝑗 = (𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , … , 𝑥𝑚𝑗)
𝑇

∈ ℝ𝑚 dan 𝒚𝑗 =

(𝑦1𝑗, 𝑦2𝑗, … , 𝑦𝑠𝑗)
𝑇

∈ ℝ𝑠. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, matriks input dan 

matriks output dinyatakan dengan  
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𝐗 = [𝒙1 𝒙2 ⋯ 𝒙𝑛] =

[
 
 
 
𝑥1,1 𝑥1,2

⋯ 𝑥1,𝑛

𝑥2,1 𝑥2,2
⋯ 𝑥2,𝑛

⋮
𝑥𝑚,1

⋮
𝑥𝑚,2

⋯
⋯

⋮
𝑥𝑚,𝑛]

 
 
 
 

𝐘 = [𝒚1 𝒚2 ⋯ 𝒚𝑛] =

[
 
 
 
𝑦1,1 𝑦1,2

⋯ 𝑦1,𝑛

𝑦2,1 𝑦2,2
⋯ 𝑦2,𝑛

⋮
𝑦𝑠,1

⋮
𝑦𝑠,2

⋯
⋯

⋮
𝑦𝑠,𝑛]

 
 
 
 

Semua elemen matriks input dan output diasumsikan 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝒙𝑗 ≠ 𝟎 dan 𝑦𝑟𝑗 ≥

0, 𝒚𝑗 ≠ 𝟎, untuk  𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑟 = 1, … , 𝑠, dan  𝑗 = 1, … , 𝑛. 

 Misalkan 𝐷𝑀𝑈𝑝  adalah DMU yang akan dinilai atau dievaluasi 

efisiensinya. Nilai efisiensi 𝐷𝑀𝑈𝑗 merupakan solusi program linear berikut  

ℎ𝑝 = maks𝝁𝒚𝑝 (1) 

dengan kendala  

−𝝎𝐗 + 𝝁𝐘 ≤ 𝟎 

𝝎𝒙𝑝 = 1 

𝝎 = (𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑚) ≥ 𝟎,     𝝁 = (𝜇1, 𝜇2, … , 𝜇𝑠) ≥ 𝟎 

 

Bentuk dual (2.1) dapat dituliskan sebagai berikut 

ℎ𝑝 = min 𝜃 (2) 

dengan kendala  

∑ 𝛼𝑗

𝑛

𝑗=1

𝒙𝑗 ≤ 𝜃𝒙𝑝 

∑ 𝛼𝑗

𝑛

𝑗=1

𝒚𝑗 ≥ 𝒚𝑝 

𝛼𝑗 ≥ 0 untuk 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

 

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk lain untuk nilai efisiensi dalam 

konteks DEA dapat dilihat dalam (Cooper dkk., 2007). Bentuk (2) dinamakan 

envelopment untuk analisis efisiensi.  

Suatu𝐷𝑀𝑈𝑝 dikatakan efisien jika ℎ𝑝 = 1 untuk suatu 𝝎 ≠ 𝟎dan𝝁 ≠ 𝟎 . 

Jika tidak demikian, 𝐷𝑀𝑈𝑝 dikatakan tidak efisien. Vektor-vektor  𝝎 ≠ 𝟎dan𝝁 ≠

𝟎 berturut-turut menyatakan vektor bobot untuk input dan output 𝐷𝑀𝑈𝑝. 

Komputasi nilai efisiensi 𝐷𝑀𝑈𝑝 dapat dilakukan melalui dua tahap. Tahap 

pertama, dihitung 𝜃∗ nilai optimal problem (2). Kemudian menyelesaikan 

program linear berikut. 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑠𝑖
−

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟=1

 
(3) 

dengan kendala  

𝑠𝑖
− = 𝜃∗𝑥𝑖,𝑝 − ∑ 𝑥𝑖,𝑗𝛼𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑠𝑟
+ = ∑ 𝑦𝑟,𝑗𝛼𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑦𝑟,𝑝 
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𝛼𝑗 , 𝑠𝑖
−, 𝑠𝑟

+ ≥ 0;     𝑖 = 1, … , 𝑚;    𝑟 = 1, … , 𝑠;    𝑗 = 1, … , 𝑛.   

 

Teorema 1 (Cooper dkk., 2007) 

𝐷𝑀𝑈𝑝 merupakan DMU efisien jika dan hanya jika ℎ𝑝 = 1 dan 𝑠𝑖
− = 0 =

𝑠𝑟
+, untuk 𝑖 = 1, … , 𝑚𝑑𝑎𝑛 𝑟 = 1, … , 𝑠.• 

 

Metode cross-efficency terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, menentuka 

bobot 𝝎𝒑 ≠ 𝟎dan𝝁𝒑 ≠ 𝟎yang merupakan solusi optimal problem (1) pada DMUp 

untuk 𝑝 = 1, 2, … , 𝑛. Tahap berikutnya, menghitung nilai cross-efficiency DMUj  

menggunakan pasangan bobot  (𝝎𝒑, 𝝁𝒑)DMUp  dengan rumus 

𝐶𝐸𝑝,𝑗 =
𝝁𝒑. 𝒀𝒋

𝝎𝒑. 𝑿𝒋
 

(4) 

Kemudian dihitung skor cross-efficiency untuk DMUj dengan rumus 

𝐶𝐸(𝑗) =
1

𝑛
∑ 𝐶𝐸𝑝,𝑗

𝑛

𝑝=1

 

untuk 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. Berdasarkan nilai 𝐶𝐸(𝑗), diperoleh peringkat semua DMU 

yang dievaluasi. Beberapa modifikasi metode cross-efficiency dapat dilihat dalam 

(Cook and Zhu, 2015; Ruiz and Sirvent, 2016; Doyle and Green, 1994). 

 

Relasi Preferensi Fuzzy  

Pada bagian ini, dibahas dua sifat dari relasi preferensi fuzzy (RPF) yakni 

konsisten aditif (RPF-KA) dan konsisten aditif lemah (RPF-KAL). Referensi 

utama untuk bagian ini dapat dilihat dalam (Basile, 1990; Herrera-Viedma dkk., 

2004; Zeshui, 2015). 

Diberikan 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} himpunan alternatif keputusan. Relasi 

preferensi merupakan fungsi 𝜌: 𝑋 × 𝑋 → 𝑌 dengan 𝑌 adalah domain derajat 

preferensi dari setiap pasangan alternatif keputusan. Untuk penyederhanaan, 

𝜌(𝑥𝑓 , 𝑥𝑔) = 𝑟𝑓,𝑔 untuk 𝑓, 𝑔 = 1, 2, … , 𝑛. Relasi 𝜌 dinamakan relasi preferensi 

fuzzy jika 𝑟𝑓,𝑓 = 0,5, 𝑟𝑓,𝑔 ≥ 0, dan 𝑟𝑓,𝑔 + 𝑟𝑔,𝑓 = 1 untuk setiap 𝑓, 𝑔 = 1, 2, … , 𝑛. 

Untuk selanjutnya, matriks 𝑅 = [𝑟𝑓,𝑔]
1≤𝑓,𝑔≤𝑛

 disebut matriks RPF. 

 

Definisi 1 (Basile, 1990; Herrera-Viedma dkk., 2004; Zeshui, 2015). 

Diberikan matriks RPF 𝑅 = [𝑟𝑖,𝑗]1≤𝑖,𝑗≤𝑛
. Matriks 𝑅 = [𝑟𝑖,𝑗]1≤𝑖,𝑗≤𝑛

 disebut 

• Konsisten aditif (RPF-KA) jika 𝒓𝒊,𝒋 = 𝒓𝒊,𝒌 + 𝒓𝒋,𝒌 −
𝟏

𝟐
  untuk setiap 

𝒊, 𝒋, 𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏. 

• Konsisten aditif lemah (RPF-KAL) jika 𝒓𝒊,𝒋 ≥ 𝟎, 𝟓, dan𝒓𝒋,𝒌  ≥ 𝟎, 𝟓, 

maka𝒓𝒊,𝒌 ≥ 𝟎, 𝟓 untuk setiap 𝒊, 𝒋, 𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏. 

Sebagai catatan bahwa Jika 𝑅 = [𝑟𝑖,𝑗]1≤𝑖,𝑗≤𝑛
 bersifat RPF-KA maka 𝑅 =

[𝑟𝑖,𝑗]1≤𝑖,𝑗≤𝑛
 bersifat RPF-KAL. Teorema berikut memperlihat beberapa sifat RPF-

KAL pada matriks RPF. 
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Teorema 2 (Basile, 1990; Gong dkk., 2013) 

Diberikan himpunan n alternatif keputusan 𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛},  
a) jika matriks 𝑹bersifat RPF-KAL  maka terdapat prioritas keputusan,  

𝑋𝑖1 ⊵ 𝑋𝑖2 ⊵ 𝑋𝑖3 ⊵ ⋯ ⊵ 𝑋𝑖𝑛 

dengan{𝑿𝒊𝟏 , 𝑿𝒊𝟐 , 𝑿𝒊𝟑 , … , 𝑿𝒊𝒏}  adalah permutasi dari alternatif keputusan 

𝑿 = {𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝒏}. 

b) Matriks 𝑹 = [𝒓𝒊,𝒋]𝟏≤𝒊,𝒋≤𝒏
 bersifat RPF-KAL dan 𝑺 adalah submatriks 𝑹 

yang diperoleh dengan cara menghapus kolom dan baris ke-𝒊 pada matriks 

𝑹, maka 𝑺 bersifat RPF-KAL juga. 

c) Matriks 𝑹 = [𝒓𝒊,𝒋]𝟏≤𝒊,𝒋≤𝒏
 bersifat RPF-KAL jika dan hanya jika terdapat 

tepat satu baris ke-𝒊pada matriks 𝑹 = [𝒓𝒊,𝒋]𝟏≤𝒊,𝒋≤𝒏
 sehingga 𝒓𝒊,𝒋 > 𝟎, 𝟓 

untuk 𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏 dan 𝒋 ≠ 𝒊. 
 

Perlu dicatat bahwa Teorema 2 c. masih berlaku untuk 𝑆 yang merupakan 

submatriks 𝑅. 

 

Metode yang Diusulkan 

Metode yang digunakan untuk memeringkat DMU merupakan kombinasi 

dari metode cross-efficiency dan relasi preferensi fuzzy. Adapan langkah-langkah 

metode tersebut adalah 

 

[1]. Masukkan Input dan output 𝒏 DMU 

[2]. Buat matriks cross-efficiency𝑪𝑬 = [𝑪𝑬𝒑,𝒋]𝟏≤𝒑,𝒋≤𝒏
 dengan 𝑪𝑬𝒑,𝒋 seperti 

ditulis dalam (4). 

[3]. Bentuk matriks RPF 𝑹 = [𝒓𝒊,𝒋]𝟏≤𝒊,𝒋≤𝒏
, dengan  

𝒓𝒊,𝒋 =
𝑪𝑬𝒊,𝒊 + 𝑪𝑬𝒋,𝒊

𝑪𝑬𝒊,𝒊 + 𝑪𝑬𝒋,𝒊 + 𝑪𝑬𝒋,𝒋 + 𝑪𝑬𝒊,𝒋
 

[4]. Jika matriks RPF 𝑹 bersifat RPF-KAL, kerjakan  

a. Bentuk submatriks 𝑺𝟏 yang diperoleh dengan menghilangkan kolom dan 

baris ke-𝒎𝟏 pada matriks 𝑹 sehingga elemen-elemen baris ke-𝒎𝟏lebih 

besar setengah. 

b. Bentuk submatriks 𝑺𝟐 yang diperoleh dengan menghilangkan kolom dan 

baris ke-𝒎𝟐 pada matriks 𝑺𝟏 sehingga elemen-elemen baris ke-𝒎𝟐lebih 

besar setengah. 

c. Dan seterusnya, sampai membentuk submatriks berukuran 𝟏 × 𝟏. 

[5]. Set  

𝑫𝑴𝑼𝒎𝟏
⊵ 𝑫𝑴𝑼𝒎𝟐

⊵ 𝑫𝑴𝑼𝒎𝟑
⊵ ⋯ ⊵ 𝑫𝑴𝑼𝒎𝒏

 

yang merupakan peringkat semua DMU yang dievaluasi. 
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Contoh 1. 

Data input dan output DMU serta matriks cross-efficiency diambil dari (Jin dkk., 

2011) seperti berikut. 

 
Tabel 1. Input dan Output lima DMU  

 DMU-1 DMU-2 DMU-3 DMU-4 DMU-5 

𝑋1 7 5 4 5 6 

𝑋2 7 9 6 9 8 

𝑋3 7 7 5 8 5 

𝑌1 4 7 5 6 3 

𝑌2 4 7 7 2 6 

dan  
Tabel 2. Matriks cross efficiency untuk tabel 1 

 DMU-1 DMU-2 DMU-3 DMU-4 DMU-5 

DMU-1 0,6857 0,9333 1,0000 0,8000 0,4500 

DMU-2 0,4478 1,0000 0,9905 0,7323 0,4643 

DMU-3 0,3710 0,7489 1,0000 0,2092 0,6402 

DMU-4 0,4587 1,0000 0,9313 0,8571 0,3817 

DMU-5 0,4082 0,7143 1,0000 0,1786 0,8571 

Jika langkah [3] dan [4] dikerjakan pada Tabel 2 maka diperoleh  

 
Tabel 3.a.𝑿𝟑 mendominasi {𝑿𝟏 , 𝑿𝟐, 𝑿𝟒, 𝑿𝟓} 

  X1 X2 X3 X4 X5 

X1 0.5000 0.3696 0.3457 0.4085 0.4556 

X2 0.6304 0.5000 0.4666 0.5572 0.5647 

X3 0.6543 0.5334 0.5000 0.6443 0.5719 

X4 0.5915 0.4428 0.3557 0.5000 0.4554 

X5 0.5444 0.4353 0.4281 0.5446 0.5000 

 
Tabel 3.b.𝑿𝟐 mendominasi {𝑿𝟏, 𝑿𝟒, 𝑿𝟓} 

 X1 X2 X4 X5 

X1 0.5000 0.3696 0.4085 0.4556 

X2 0.6304 0.5000 0.5572 0.5647 

X4 0.5915 0.4428 0.5000 0.4554 

X5 0.5444 0.4353 0.5446 0.5000 

 

Tabel 3.c.𝑿𝟓 mendominasi {𝑿𝟏, 𝑿𝟒} 

  X1 X4 X5 

X1 0.5000 0.4085 0.4556 

X4 0.5915 0.5000 0.4554 

X5 0.5444 0.5446 0.5000 

 

Tabel 3.d.𝑿𝟒 mendominasi {𝑿𝟏} 

  X1 X4 

X1 0.5000 0.4085 

X4 0.5915 0.5000 

Tabel 3.a. sampai dengan Tabel 3.d. merupakan proses pembuatan prioritas 

berdasarkan sifat RPF-KAL. Berdasarkan sifat ini, diperoleh prioritas  

𝑋3 ⊵ 𝑋2 ⊵ 𝑋5 ⊵ 𝑋4 ⊵ 𝑋1 
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Dengan kata lain, hasil rangking lima DMU adalah DMU-3 peringkat 1, DMU-2 

peringkat 2, DMU-5 peringkat 3, DMU-4 peringkat 4, dan DMU-1 peringkat 5. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Metode pemeringkat DMU dalam DEA dapat dilakukan melalui relasi 

preferensi fuzzy yang bersifat konsisten aditif lemah pada matriks cross-

efficiencynya. Metode yang diusulkan merupakan bentuk yang lebih umum 

daripada metode yang dijelaskan dalam (Dash-wu, 2009). Oleh karenanya, ruang 

lingkup penggunaan metode yang dihasilkan menjadi lebih luas dan lebih 

sederhana.  

Selanjutnya, akan diteliti model transformasi yang merupakan syarat perlu 

dan syarat cukup sifat RPF-KAL. Model transformasi yang akan diteliti harusnya 

bersifat iteratif. Oleh karenanya, komputasi model transformaisi ini akan lebih 

sederhana. 
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Abstrak 

Dalam paper ini akan disampaikan dua jenis kekonvergenan di 

ruang barisan Cesaro di dalam ruang Orlicz. Lebih lanjut, akan 

disampaikan hubungan antara kedua jenis kekonvergenan tersebut 

untuk beberapa kondisi fungsi Orlicz. 

Kata kunci: Cesaro, Orlicz, kekonvegenan. 

 

Di dalam ruang modular, dua jenis kekonvergenan yang cukup dikenal 

adalah kekonvergenan norma dan kekonvergenan modular.  Pada ruang Banach 

klasik 𝐿𝑝, kekonvergenan modular dikenal dengan kekonvergenan rata-rata. Lebih 

lanjut, kekonvergenan norma dan kekonvergenan rata-rata di  𝐿𝑝 adalah 

ekuivalen. Salah satu ruang modular yang sangat dikenal adalah ruang Orlicz, 

yang merupakan perumuman 𝐿𝑝 untuk 1 ≤ 𝑝 < ∞.  

Salah satu persoalan yang terjadi pada ruang Orlicz adalah dalam 

pendefinisian norma tidak dapat dikerjakan sebagaimana pendefinisian  norma 

pada 𝐿𝑝,  yaitu ‖𝑢‖𝑝 = (∫ |𝑢(𝑥)|𝑝)
1/𝑝

 untuk setiap 𝑢 ∈ 𝐿𝑝. Hal tersebut 

disebabkan karena untuk sebarang fungsi Orlicz 𝜙, fungsi 𝜙−1(𝜙(. )) belum tentu 

homogen. Oleh karena itu, dalam memperumum ruang barisan di dalam  𝐿𝑝  ke 

ruang Orlicz, pembentukan normanyapun  dilakukan dengan pendekatan lain, 

diantaranya dengan membentuk norma Luxemburg (Musielak, 1983). 

Mengingat pendefinisian norma Luxemburg pada suatu ruang barisan 

dilakukan melalui pembentukan modular terlebih dahulu, maka kedua jenis 

kekonvergenan di atas akan menjadi penting untuk didiskusikan. Terlebih lagi jika 

yang dikaji adalah bukan ruang barisan terbatas. Salah satu ruang barisan yang 

bukan ruang barisan terbatas yang cukup penting adalah ruang barisan Cesaro 

(Malkowsky dan Rakočević, 2000). 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian ruang barisan Cesaro bernilai 

skalar, diantara Dutta dkk (2011), Parshar dan Choudhary (1994), dan Malkowsky 

dan Rakočević (2000). Sedangkan penelitian mengenai ruang barisan bernilai 

vektor diantara telah dilakukan oleh Maddox (1980) dan Yilmaz dan Özdemir 

(2005). Pengkonstruksian ruang barisan Cesaro di ruang Orlicz untuk fungsi 

Orlicz yang memenuhi kondisi-Δ2 telah dilakukan oleh Haryadi dkk (2017). 

Di dalam makalah ini akan disampaikan perumuman dari ruang barisan 

Cesaro di dalam 𝐿𝑝 ke ruang barisan Cesaro di dalam ruang Orlicz. Ruang barisan 

tersebut juga merupakan perumuman ruang barisan Cesaro yang telah 

dikonstruksi oleh Haryadi dkk (2017).  Selanjutnya akan dibahas  sifat 

kekonvergenan norma dan modular di ruang barisan tersebut dan hubungan antara 

kedua jenis kekonvergenan. 

 Untuk membahas permasalahan dalam makalah ini, perlu disampaikan 

terlebih dahulu pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ruang Orlicz.  
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Sebagaimana biasanya, himpunan semua bilangan asli, himpunan bilangan real 

dan himpunan semua bilangan real tak negatif berturut-turut dinotasikan ℕ, ℝ dan 

ℝ+.  

 

Diketahui 𝑋 ruang linear atas lapangan ℝ. Fungsi 𝜌: 𝑋 → [0, ∞] dinamakan 

pseudomodular, jika kondisi-kondisi berikut dipenuhi: 

(1) 𝝆(𝜽) = 𝟎, 
(2) 𝝆(−𝒙) = 𝝆(𝒙) untuk setiap 𝒙 ∈ 𝑿, dan 

(3) 𝝆(𝜶𝒙 + 𝜷𝒚) ≤ 𝝆(𝒙) + 𝝆(𝒚) untuk setiap 𝒙, 𝒚 ∈ 𝑿 dan 𝜶, 𝜷 ≥ 𝟎 

dengan 𝜶 + 𝜷 = 𝟏. 
Jika aksioma (3) diganti dengan 

(3)′ (𝛼𝑥 + 𝛽𝑦) ≤ 𝛼𝜌(𝑥) + 𝛽𝜌(𝑦) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝛼, 𝛽 ≥ 0 

dengan 𝛼 + 𝛽 = 1,  
maka 𝜌 dinamakan psedomodular konveks. Selanjutnya, jika fungsi 𝜌 juga 

memenuhi kondisi: 𝜌(𝑥) = 0  berakibat 𝑥 = 𝜃, maka 𝜌 dinamakan modular. 

 

Untuk modular konveks 𝜌, himpunan 

𝑋𝜌 = {𝑥 ∈ 𝑋: lim
𝜆→0

𝜌(𝜆𝑥) = 0} 

Merupakan ruang linear atas ℝ. Lebih lanjut, 𝑋𝜌 merupakan ruang bernorma 

terhadap norma Luxemburg 

‖𝑥‖𝜌 = inf {𝑡 > 0: 𝜌 (
𝑥

𝑡
) ≤ 1} . 

Selain pengertian konvergen terhadap norma ‖. ‖𝜌 (selanjutnya disebut 

konvergen norma), pada ruang 𝑋𝜌 juga dikenal konvergen modular. Barisan (𝑥𝑘) 

di dalam 𝑋𝜌 dikatakan konvergen-𝜌 atau konvergen modular, jika terdapat 𝑥0 ∈ 𝑋 

dan 𝜆 > 0 sehingga 𝜌(𝜆(𝑥𝑘 − 𝑥0)) → 0 jika 𝑘 → ∞. Barisan (𝑥𝑘) dinamakan 

barisan Cauchy-𝜌 atau Cauchy modular, jika terdapat 𝜆 > 0 sehingga 𝜌(𝜆(𝑥𝑘 −
𝑥𝑙)) → 0 jika 𝑘, 𝑙 → ∞. Ruang modula 𝑋𝜌 dikatakan lengkap-𝜌 jika setiap barisan 

Cauchy-𝜌 di dalam 𝑋𝜌 konvergen-𝜌 ke suatu anggota 𝑋𝜌. Pengertian dan konsep 

di atas dapat dipelajari lebih lanjut di dalam Musielak (1983). 

Fungsi 𝜙: ℝ →  [0, ∞) dinamakan fungsi Orlicz, jika  (i) 𝜙 genap, (ii) 

kontinu, (iii) konveks, (iv) 𝜙(𝑥) = 0 jika dan hanya jika 𝑥 = 0, dan (v) 

lim
𝑥→∞

𝜙(𝑥) = ∞. Perlu disampaikan bahwa kondisi (iii) dan (iv) berakibat 𝜙 naik 

monoton pada [0, ∞). Fungsi Orlicz 𝜙 dikatakan memenuhi kondisi-Δ2 jika 

terdapat 𝐾 > 0 sehingga 𝜙(2𝑥) ≤ 𝐾𝜙(𝑥) untuk setiap 𝑥 ≥  0. 

Himpunan semua fungsi terukur bernilai real pada himpunan terukur 

Lebesgue 𝐸 dinotasikan ℳ. Dapat ditunjukkan bahwa fungsi 𝜌𝜙: ℳ → [0, ∞] 

dengan 

𝜌𝜙(𝑢) = ∫𝜙(𝑢(𝑥))𝑑𝑥,
𝐸

 

merupakan modular konveks. Perlu diperhatikan bahwa kemonotonan 𝜙 berakibat 

𝜌𝜙 naik monoton, yaitu jika |𝑢| < |𝑣| hampir dimana-mana pada 𝐸, maka 

𝜌𝜙(𝑢) ≤ 𝜌𝜙(𝑣). 

 

Selanjutnya, dapat ditunjukkan pula bahwa himpunan 
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𝐿𝜙 = {𝑢 ∈ ℳ: ∫𝜙(𝜆𝑢(𝑥))
𝐸

< ∞, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝜆 > 0} 

merupakan ruang modular. Ruang 𝐿𝜙 dinamakan ruang Orlicz. Lebih lanjut, 𝐿𝜙 

merupakan ruang lengkap-𝜌𝜙. Karena modular 𝜌𝜙 bersifat konveks, maka 𝜌𝜙 

membangkitkan norma Luxemburg  

‖𝑢‖𝜙 = inf {𝑡 > 0: 𝜌𝜙 (
𝑢

𝑡
) ≤ 1}. 

Terhadap norma ‖. ‖𝜙, ruang Orlicz 𝐿𝜙 merupakan ruang Banach.  Pembahasan 

secara rinci mengenai ruang Orlicz dapat dilihat pada Krasnosel'skii dan Rutickii 

(1961). 

 

 

PEMBAHASAN  

Notasi 𝜔(ℳ) menyatakan himpunan semua barisan di dalam ℳ, anggota 

𝜔(ℳ) ditulis (𝑢𝑘) dan barisan di dalam 𝜔(ℳ) ditulis (𝑢𝑛), yaitu 𝑢𝑛 =
(𝑢𝑘

𝑛)𝑘∈ℕ ∈ 𝜔(ℳ)  untuk setiap 𝑛 ∈ ℕ. Selanjutnya didefinisikan ruang barisan 

Cesaro dengan suku-suku di dalam 𝐿𝜙 sebagai berikut berikut:  

 

W0,ϕ = {(uk) ∈ 𝜔(ℳ): lim
N→∞

1

N
∑ ∫ϕ(λuk(x))

E

N

k=1

= 0, untuk suatu λ > 0} 

Dalam hal fungsi Orlicz 𝜙 diberikan oleh 𝜙(𝑥) = |𝑥|𝑝 dengan 𝑝 ≥ 1, maka W0,ϕ 

merupakan ruang barisan Cesaro dengan suku-suku di dalam ruang Banach klasik 

𝐿𝑝. 

 

Dengan menggunakan kenyataan bahwa 𝜌𝜙 merupakan modular konveks, 

dapat ditunjukkan teorema berikut. 

 

Teorema 1. Fungsi 𝜌: W0,ϕ → [0, ∞] dengan 

ρ(𝑢) = sup
N

1

N
∑ ρ𝜙(𝑢𝑘),

N

k=1

    (𝑢 = (u𝑘)) 

merupakan modular  konveks pada W0,ϕ. 

 

Selanjutnya, karena 𝜌 modular konveks, maka W0,ϕ merupakan ruang bernorma 

terhadap norma Luxemburg  

‖u‖ρ = inf {t > 0: ρ (
u

t
) ≤ 1}. 

 

Karena 𝜌 modular, maka berlaku   ρ(𝑢) ≤ ‖u‖ρ  jika ‖u‖ρ ≤ 1  (Musielak, 

1983).  

 

Teorema 2. Ruang W0,ϕ merupakan ruang lengkap-𝜌. 

 

Bukti. Diketahui (𝑢𝑛) barisan Cauchy-𝜌  di dalam W0,ϕ. Diambil sebarang 𝜖 > 0. 

Terdapat bilangan asli 𝑛0 dan 𝜆0 > 0 sehingga 
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𝜌(𝜆0(𝑢𝑛−𝑢𝑚) <
𝜖

3
, 

untuk setiap 𝑚, 𝑛 ≥ 𝑛_0. 
Akibatnya untuk setiap 𝑁 ∈ ℕ berlaku 

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(𝜆0(𝑢𝑛 − 𝑢𝑚)) < 𝜖,         (𝑚, 𝑛 ≥ 𝑛0),

𝑁

𝑘=1

 

untuk setiap 𝑚, 𝑛 ≥ 𝑛_0.  Akibattnya, untuk sebarang 𝑘 ∈ ℕ, berlaku 

 

𝜌𝜙 (
𝜆0

𝑘
(𝑢𝑘

𝑛 − 𝑢𝑘
𝑚)) < 𝜖,          (𝑚, 𝑛 ≥ 𝑛0), 

Yang berarti (𝑢𝑘
𝑛)𝑛∈ℕ barisan Cauchy-𝜌𝜙 di dalam 𝐿𝜙. Karena 𝐿𝜙 lengkap-𝜌𝜙, 

maka terdapat terdapat 𝑢𝑘 ∈ 𝐿𝜙  sehingga (𝑢𝑘
𝑛)𝑛∈ℕ konvergen-𝜌𝜙 ke 𝑢𝑘. Oleh 

karena itu terdapat 𝜆𝑘 > 0 dan 𝑛(𝑘) ∈ ℕ sehingga 

𝜌𝜙(𝜆𝑘(𝑢𝑘
𝑛 − 𝑢𝑘)) <

𝜖

3
,           ∀ 𝑛 ≥ 𝑛(𝑘). 

Didefinisikan barisan 𝑢 = (𝑢𝑘). Untuk sebarang 𝑁 ∈ ℕ, diambil 𝜆 =
min {𝜆𝑘: 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁} dan 𝑛′ = 𝑚𝑎𝑥{𝑛(𝑘): 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁}. Karena 𝜌𝜙 bersifat naik 

monoton, maka berlaku 

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(𝜆(𝑢𝑘

𝑛 − 𝑢𝑘
𝑚)) <

𝜖

3
,         ∀𝑛 ≥ 𝑛′.

𝑁

𝑘=1

 

Dengan demikian jika 𝑚, 𝑛 ≥ 𝑚𝑎𝑥{𝑛0, 𝑛′} maka berlaku 

 

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙 (

𝜆

2
(𝑢𝑘

𝑛 − 𝑢𝑘))

𝑁

𝑘=1

<
1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(𝜆(𝑢𝑘

𝑛 − 𝑢𝑘
𝑚)) +

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(𝜆(𝑢𝑘

𝑚 − 𝑢𝑘)) <

𝑁

𝑘=1

2𝜖

3
,

𝑁

𝑘=1

 

Sehingga berakibat 

𝜌 (
𝜆

2
(𝑢𝑛 − 𝑢)) < 𝜖,    ∀𝑛 ≥ 𝑚𝑎𝑥{𝑛0, 𝑛′} ,   

yang berarti barisan (𝑢𝑛) konvergen-𝜌 ke 𝑢. Akan ditunjukkan bahwa 𝑢 ∈ 𝑊0,𝜙. 

Diambil 𝑛1 = 𝑚𝑎𝑥{𝑛0, 𝑛′}. Karena 𝑢𝑛1 ∈ 𝑊0,𝜙, maka terdapat 𝛼 > 0  sehingga 

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(𝛼𝑢𝑘

𝑛1) <
𝜖

3
,       

𝑁

𝑘=1

∀𝑁 ≥ 𝑁0. 

Oleh karena itu jika 𝛾 = 𝑚𝑖𝑛 {𝛼,
𝜆

2
}, maka 

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙 (

𝛾

2
𝑢𝑘) <

𝑁

𝑘=1

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙 (

𝜆

2
(𝑢𝑘

𝑛1 − 𝑢𝑘)) +
1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(𝛼𝑢𝑘

𝑛1)  

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑘=1

< 𝜖 

Untuk setiap 𝑁 ≥ 𝑁0, yang berarti 𝑢 ∈ 𝑊0,𝜙. ■ 

 

 

Di dalam teorema berikut akan disampaikan hubungan konvergen norma 

dan konvergen modular di W0,ϕ untuk sebarang fungsi Orlicz 𝜙.  
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Teorema 3. Diketahui (𝑢𝑛) barisan di dalam W0,ϕ dan u ∈ W0,ϕ. Berlaku 

lim
𝑛→∞ 

‖un − 𝑢‖ρ = 0 jika dan hanya jika untuk sebarang 𝜆 > 0, lim
𝑛→∞

𝜌(𝜆(𝑢𝑛 −

𝑢)) = 0. 

 

Bukti.  Diketahui lim
𝑛→∞ 

‖un − 𝑢‖ρ = 0 dan diambil sebarang 𝜆 > 0. Akibatnya 

‖𝜆(un − 𝑢)‖ρ = 𝜆‖un − 𝑢‖ρ → 0 

jika 𝑛 → ∞. Oleh karena itu untuk sebarang  𝜖 ∈ (0,1], terdapat  𝑛0 sehingga  
‖𝜆(un − 𝑢)‖ρ < 𝜖 

untuk setiap 𝑛 ≥ 𝑛0. Karena ‖𝜆(un − 𝑢)‖ρ ≤ 1, maka 

 

𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢)) ≤ ‖𝜆(un − 𝑢)‖ρ < 𝜖 

 

untuk setiap 𝑛 ≥ 𝑛0, yang berarti  lim
𝑛→∞

𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢)) = 0.  

 

Sebaliknya, diketahui untuk sebarang 𝜆 > 0, lim
𝑛→∞

𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢)) = 0. Diambil 

sebarang 𝛼 > 0. Terdapat 𝑛0 sehingga 𝜌(𝛼(𝑢𝑛 − 𝑢)) < 1/𝛼 untuk setiap 𝑛 ≥ 𝑛0, 

sehingga berdasarkan definisi ‖. ‖ρ, diperoleh 

‖un − 𝑢‖ρ ≤ 1/𝛼 

untuk setiap 𝑛 ≥ 𝑛0. Karena 𝛼 > 0 sebarang, maka ‖un − 𝑢‖ρ → 0 jika  𝑛 → ∞. 

■ 

 

 

Selanjutnya, jika fungsi Orlicz 𝜙 memenuhi kondisi-Δ2, maka Teorema 3 dapat 

disederhanakan sebagaimana dinyatakan di dalam teorema berikut. 

 

Teorema 4.  Diketahui (𝑢𝑛) barisan di dalam W0,ϕ , u ∈ W0,ϕ dan fungsi Orlicz 

𝜙 memenuhi kondisi-Δ2.  Berlaku lim
𝑛→∞ 

‖un − 𝑢‖ρ = 0 jika dan hanya 

lim
𝑛→∞

𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) = 0. 

 

Bukti. Berdasarkan Teorema 2, cukup ditunjukkan bahwa 𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) → 0 

berakibat ‖un − 𝑢‖ρ → 0 jika 𝑛 → ∞. Diketahui 𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) → 0. Diambil 

sebarang 𝜆 > 0. Jika 𝜆 ≤ 1, kemonotonan 𝜌 berakibat  𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢)) ≤

𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) → 0. Jika 𝜆 > 1, kondisi-Δ2 berakibat terdapat bilangan real 𝐾(𝜆) > 0 

sehingga 𝜙(𝜆𝑥) ≤ 𝐾(𝜆)𝜙(𝑥) untuk setiap 𝑥 ≥ 0. Akibatnya 

 𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢))  = sup
N

1

N
∑ ∫ 𝜙(𝜆𝑢𝑘

𝑛(𝑥))
E

N
k=1 ≤ 𝐾(𝜆) sup

N

1

N
∑ ∫ 𝜙(𝑢𝑘

𝑛(𝑥))
E

N
k=1  

≤ 𝐾(𝜆) 𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) → 0.  

Jadi untuk sebarang 𝜆 > 0, 𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢)) → 0 jika 𝑛 → ∞, sehingga ‖un −

𝑢‖ρ → 0 jika 𝑛 → ∞.■ 
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Jika fungsi Orlicz 𝜙 tidak memenuhi kondisi-Δ2, maka  lim
𝑛→∞

𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) = 0 

belum tentu berakibat   lim
𝑛→∞ 

‖un − 𝑢‖ρ = 0. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada 

contoh berikut. 

 

 

Contoh. Diberikan fungsi Orlicz 𝜙  dengan 𝜙(𝑥) = 𝑒|𝑥| − 1 untuk setiap 𝑥 ∈ ℝ. 
Didefinisikan barisan (𝑢𝑛) di dalam W0,ϕ , dengan 𝑢𝑘

𝑛 fungsi pada [0,1] dengan 

definisi 

𝑢𝑘
𝑛 =

𝑛𝑘

2(𝑛 + 1)
𝜒𝐸𝑘,          𝐸𝑘 = (2−𝑘, 2−𝑘+1] 

untuk setiap 𝑛, 𝑘 ∈ ℕ . Karena untuk setiap 𝑛, 𝑘 ∈ ℕ, 

𝜌𝜙(𝑢𝑘
𝑛) = ∫ (𝑒

𝑛𝑘
2(𝑛+1)

𝜒𝐸𝑘 − 1)
1

0

= (𝑒
𝑛𝑘

2(𝑛+1) − 1)
1

2𝑘
=

(

 
√𝑒

𝑛
𝑛+1

2

)

 

𝑘

−
1

2𝑘
, 

maka untuk sebarang 𝑛 ∈ ℕ, 

𝜌(𝑢𝑛) = sup
N

1

N
∑ ∫ ϕ(uk

𝑛(x)) = sup
𝑁

1

𝑁
∑

(

 
 

(

 
√𝑒

𝑛
𝑛+1

2

)

 

𝑘

−
1

2𝑘

)

 
 

𝑁

𝑘=1E

N

k=1

 

Dapat ditunjukkan bahwa  

𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢𝑚) = sup
𝑁

1

𝑁
∑

(

 
 

(

 
 

√
𝑒

|
𝑛−𝑚

2(𝑛+1)(𝑚+1)
|

2

)

 
 

𝑘

−
1

2𝑘

)

 
 

𝑁

𝑘=1

→ 0 

jika 𝑚, 𝑛 → ∞, berarti (𝑢𝑛) merupakan barisan Cauchy-𝜌. Oleh karena itu (𝑢𝑛) 

convergen-𝜌. 

 

 

Sementara itu, 

𝜌𝜙(2𝑢𝑘
𝑛) = ∫ (𝑒

𝑛𝑘
𝑛+1

𝜒𝐸𝑘 − 1)
1

0

= (𝑒
𝑛𝑘

𝑛+1 − 1)
1

2𝑘
= (

𝑒
𝑛

𝑛+1

2
)

𝑘

−
1

2𝑘
 

sehingga diperoleh 

          𝜌(2(𝑢𝑛)) = sup
𝑁

1

𝑁
∑ 𝜌𝜙(2𝑢𝑘

𝑛)

𝑁

𝑘=1

= sup
𝑁

1

𝑁
∑ ((

𝑒
𝑛

𝑛+1

2
)

𝑘

−
1

2𝑘
) 

𝑁

𝑘=1

= ∞     

 

untuk sebarang  𝑛 ≥ 𝑛0, dimana 𝑛0 suatu bilangan asli sehingga 
𝑒

𝑛
𝑛+1

2
> 1. Oleh 

karena itu berdasarkan Teorema 3, barisan (𝑢𝑛) tidak konvergen norma.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 141 

 

  
 

Pada ruang 𝑊0,𝜙, barisan (𝑢𝑛) konvergen norma ke 𝑢 ∈ 𝑊0,𝜙 jika dan 

hanya jika 𝜌(𝜆(𝑢𝑛 − 𝑢)) → 0  untuk setiap 𝜆 > 0. Namun demikian  jika 

𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) → 0 belum tentu berakibat  barisan (𝑢𝑛) konvergen norma ke 𝑢. Lebih 

lanjut, jika fungsi Orlicz memenuhi kondisi-Δ2 maka  barisan (𝑢𝑛) konvergen 

norma jika dan hanya jika 𝜌(𝑢𝑛 − 𝑢) → 0 jika 𝑛 → ∞. 
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PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) 

DALAM PEMILIHAN DUSUN TERSIAP PENERIMA PROGRAM 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHAP II  

(STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU)  

 

Fenda Rizky Utami1),  Dahliatul Hasanah2) 
1,2)Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Malang 

fendarizkyutami1@gmail.com 

 

Abstrak 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

merupakan program yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2016 

dimana seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia didaftarkan di 

Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat secara serentak. Untuk 

Kota Batu, Desa Gunungsari dipilih sebagai desa penerima program 

PTSL 2017 tahap I periode Juli-Agustus dan tahap II periode Agustus-

September dengan jumlah dusun sebanyak 10 dusun. Kendala dalam 

pelaksanaan program PTSL di Kota Batu berupa ketidaklengkapan 

berkas dari peserta, pihak desa dan panitia menyebabkan program 

PTSL tahap I tidak berjalan dengan sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan. Pemilihan dusun tersiap sebagai penerima program PTSL 

tahap II menggunakan salah satu metode dari Fuzzy Multiple Atribute 

Decision Making (FMADM) yaitu metode Simple Additive Weighting 

(SAW) dengan kriteria-kriteria berdasarkan kendala yang ada dimana 

masing-masing kriteria mempunyai nilai bobot yang kemudian 

dilakukan perhitungan dengan penjumlahan terbobot sehingga 

menghasilkan alternatif terbaik sebagai dusun tersiap penerima PTSL 

tahap II yaitu  Dusun Kandangan. Berdasarkan fakta yang terjadi di 

lapangan,  Dusun Brau menjadi dusun tersiap yang menerima program 

PTSL tahap II, sedangkan Dusun Kandangan yang menjadi alternatif 

terbaik sebagai dusun tersiap dengan menggunakan metode SAW 

menempati urutan ketiga. Artinya, pemilihan alternatif dusun tersiap 

untuk menerima PTSL tahap II dengan menggunakan metode SAW  

tidak jauh berbeda dengan fakta yang ada.  

Kata kunci: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 

Metode Simple Additive Weighting (SAW), Kantor Pertanahan Kota 

Batu 

 

Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia merupakan ketetapan 

kepastian hukum oleh Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan yang 

tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).  Berdasarkan data inventaris tanah terdaftar 

tahun 2017 Kantor Pertanahan Kota Batu, sebanyak 49.754 bidang tanah dari 

total 89.596 bidang tanah di Kota Batu belum terdaftar. Artinya, lebih dari 50% 

dari total jumlah bidang tanah di Kota Batu belum terdaftar. 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  merupakan 

program pemerintah yang ditetapkan sejak tahun 2016 dimana seluruh bidang 

tanah di wilayah Indonesia didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten 
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setempat secara serentak, untuk Kota Batu PTSL per tahun 2017 dipilih  salah 

satu desa dari total 24 desa di 3 kecamatan yang ada di Kota Batu. 

Pemilihan desa untuk menerima program PTSL per tahun 2017 didasari atas 

kriteria banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan kesiapan dari desa yang 

bersangkutan. Dari desa yang terpilih, setiap dusun di desa tersebut mempunyai 

hak yang sama untuk menerima PTSL tanpa dibatasi jumlah bidang tanah per 

dusun dengan total untuk PTSL tahap I sebanyak 1000 bidang pertama, begitu 

juga untuk PTSL tahap II sebanyak 1000 bidang kedua. 

Untuk PTSL per 2017, Kantor Pertanahan Kota Batu telah memilih salah 

satu desa yang dinilai memiliki kesiapan yang matang dalam menjalankan 

program PTSL tersebut. Desa yang dipilih adalah Desa Gunungsari dengan 

jumlah dusun sebanyak 10 dusun.  Program PTSL di Desa Gunungsari sendiri 

untuk tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yaitu bulan Juli-Agustus untuk 

PTSL tahap I dan bulan Agustus-September untuk PTSL tahap II. 

Dari 10 dusun yang menerima program PTSL tahap I, kendala terbesar yang 

terdapat pada setiap dusun adalah kesiapan dari dusun yang bersangkutan, yang 

meliputi kelengkapan berkas pemohon/pemilik bidang tanah, kelengkapan berkas 

desa, kelengkapan berkas batas bidang tanah pemohon, kelengkapan berkas saksi 

bidang tanah pemohon dan nominal berkas terisi per dusun. Kelengkapan berkas 

dari petugas/panitia Kantor Pertanahan Kota Batu pun merupakan salah satu 

faktor yang mendukung kesiapan setiap dusun menerima program PTSL. Akibat 

kendala-kendala tersebut, waktu pelaksanaan program PTSL tahap I tidak sesuai 

dengan perencanaan awal.  

Pemilihan dusun tersiap untuk menerima program PTSL tahap II adalah 

salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW). Metode SAW merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah Fuzzy Multiple Atribute Decision 

Making (FMADM). Metode SAW sering disebut juga juga dengan istilah metode 

penjumlahan terbobot. Dalam jurnal yang berjudul “Decision Support System to 

Majoring High School Student Using Simple Additive Weighting Method” oleh 

Pratiwi, dkk. (2014), metode SAW pertama kali diperkenalkan oleh Fisburn dan 

MacCrimmon. Contoh permasalahan kehidupan sehari-hari yang dapat 

diselesaikan menggunakan konsep metode SAW yaitu masalah pemilihan 

mahasiswa berprestasi yang ditulis oleh Christioko , dkk. (2017) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Fuzzy Multi-Atribute Decision Making (Fuzzy MADM) dengan 

Metode SAW untuk Pemilihan Mahasiswa Berprestasi”. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap kriteria pada semua atribut, dimana kriteria dalam 

permasalahan pemilihan dusun tersiap sebagai penerima program PTSL tahap II 

yaitu kelengkapan berkas pemohon/pemilik bidang tanah, kelengkapan berkas 

desa, kelengkapan berkas dari petugas/panitia, kelengkapan berkas batas bidang 

tanah pemohon, kelengkapan berkas saksi bidang tanah pemohon dan nominal 

berkas terisi per dusun. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada selanjutnya dilakukan proses perangkingan untuk mendapatkan 

alternatif terbaik sebagai dusun tersiap penerima program PTSL tahap II.  

 

METODE 
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Fuzzy Multiple Atribute Decision Making (FMADM) 

Menurut Verina, dkk. (2015), Fuzzy Multiple Atribute Decision Making atau 

FMADM adalah metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari 

sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan 

nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Pada 

dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan 

subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara subyektif dan 

obyektif. 

Pada pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subyektifitas 

dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses 

perangkingan alternatif bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan 

obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan 

subyektifitas dari pengambil keputusan. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah FMADM, yaitu: 

a. Simple Additive Weighting Method (SAW) 

b. Weighted Product (WP) 

c. ELECTRE 

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

e. Analytic Hiierarchy Process (AHP). 

Adapun untuk algoritma FMADM adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan nilai setiap alternatif (𝑨𝒊) pada setiap kriteria (𝑪𝒋) yang sudah 

ditentukan, dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan nilai crisp;  𝒊 =
𝟏, 𝟐, … 𝒎 dan 𝒋 = 𝟏, 𝟐, … 𝒏. 

2. Memberikan nilai bobot (𝑾) yang juga didapatkan berdasarkan nilai crisp. 

3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja 

ternormalisasi (𝒓𝒊𝒋) dari alternatif 𝑨𝒊 pada atribut 𝑪𝒋 berdasarkan persamaan 

yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan/benefit = 

MAKSIMUM atau atribut biaya/cost = MINIMUM). Apabila atribut yang 

digunakan berupa atribut keuntungan, maka nilai crisp (𝑿𝒊𝒋) dari setiap kolom 

atribut dibagi dengan nilai crisp MAX (MAX 𝑿𝒊𝒋) dari setiap kolom, 

sedangkan untuk atribut biaya, nilai crisp MIN (MIN 𝑿𝒊𝒋) dari tiap kolom 

atribut dibagi dengan nilai crisp (𝑿𝒊𝒋) setiap kolom. 

4. Melakukan proses perangkingan dengan cara mengalikan matriks 

ternormalisasi (𝑹) dengan nilai bobot (𝑾). 

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (𝑽𝒊) dengan cara 

menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi (𝑹) dengan nilai bobot 

(𝑾). Nilai 𝑽𝒊 yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif 𝑨𝒊 lebih 

terpilih. 

 

Simple Additive Weigting Method (SAW) 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan 

istilah metode penjumlahan terbobot. Menurut Pratiwi, dkk. (2014), konsep 

metode SAW pertama kali dikemukakan oleh Fisburn dan MacCrimmon. Metode 

SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (𝑿) ke suatu skala 

yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada, dimana nilai 

bobot masing-masing kriteria bersifat subyektif.  Metode ini merupakan metode 
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yang paling terkenal dan yang paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi 

Fuzzy Multiple Atribute Decision Making (FMADM). 

Adapun kelebihan dari metode SAW menurut Verina, dkk. (2015) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan 

proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari semua 

alternatif yang diberikan. 

2. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot 

preferensi yang sudah ditentukan. 

3. Adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut (antara 

nilai keuntungan/benefit dan biaya/cost). 

 

Langkah Penyelesaian Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

 Langkah penyelesaian dari metode SAW menurut Verina, dkk. (2015) 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu 𝑪𝒊. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (𝑪𝒊), kemudian melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut (atribut keuntungan/benefit dan biaya/cost) sehingga diperoleh matriks 

ternormalisasi 𝑿. 

Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian 

matriks ternormalisasi 𝑿 dengan bobot yang telah ditentukan sehingga diperoleh 

nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. 

Dalam jurnal yang yang berjudul Decision Support System to Majoring high 

School Student using Simple Adiitive Weighting Method  yang ditulis oleh Pratiwi, 

dkk. (2014), metode SAW memiliki rumus sebagai berikut: 

 

𝑟𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖𝑗
,           jika 𝑗 adalah kriteria keuntungan/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑀𝑖𝑛𝑖  𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
 ,                              jika 𝑗 adalah kriteria biaya/𝑐𝑜𝑠𝑡

 

 

Keterangan: 

a. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai 𝒙𝒊𝒋 memberikan keuntungan bagi 

pengambil keputusan, sebaliknya kriteria biaya apabila 𝒙𝒊𝒋 menimbulkan biaya 

bagi pengambil keputusan. 

b. Apabila berupa kriteria keuntungan, maka nilai 𝒙𝒊𝒋 dibagi dengan nilai 

𝑴𝒂𝒙𝒊 𝒙𝒊𝒋 dari setiap kolom, sedangkan untuk kriteria biaya, nilai 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝒙𝒊𝒋 dari 

setiap kolom dibagi dengan nilai 𝒙𝒊𝒋. 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (𝑺𝒊) diberikan sebagai: 

𝑺𝒊 = ∑ 𝒘𝒋𝒓𝒊𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pemilihan dusun tersiap untuk menerima PTSL tahap II, 

penyeleksian dilakukan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

dimana diperlukan kriteria-kriteria serta nilai bobot masing-masing kriteria untuk 

melakukan perhitungan sehingga akan didapat alternatif terbaik dalam 

menentukan dusun yang paling siap untuk dilaksanakannya PTSL tahap II. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. 

1. Kelengkapan Berkas Pemohon (form kepemilikan bidang tanah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu yang diisi oleh pemohon dan 

bukti kepemilikan bidang tanah berupa akta jual beli/surat keterangan 

hibah/akta ahli waris). 

2. Kelengkapan Berkas Desa (surat keterangan pembenaran kepemilikan bidang 

tanah oleh pemohon yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Desa 

Gunungsari). 

3. Kelengkapan Berkas Petugas (form yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Batu berupa hasil wawancara antara petugas Kantor Pertanahan Kota 

Batu dengan pemohon). 

4. Kelengkapan Berkas (form yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Batu berupa nama dari pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah 

pemohon yang disahkan oleh Kepala Desa Gunungsari). 

5. Kelengkapan Berkas Saksi (form yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Batu berupa nama dari pihak-pihak yang bersaksi atas kepemilikan 

bidang tanah pemohon yang disahkan oleh Kepala Desa Gunungsari). 

6. Nominal Berkas Terisi per Dusun. 

Penentuan kriteria ini akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 

Setelah menentukan kriteria, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai bobot 

masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Nilai 

bobot tersebut didapat dari hasil diskusi dengan Pelaksana Subseksi Pendaftaran 

Hak Kantor Pertanahan Kota Batu, dimana pemberian nilai bobot diukur 

berdasarkan kriteria terpenting dalam proses penilaian dusun tersiap untuk 

menerima PTSL tahap II di Kota Batu.  

 
Tabel 1 Kriteria 

 

Tabel 1 menjelaskan kriteria-kriteria dalam pemilihan dusun tersiap untuk 

menerima PTSL tahap II dimana setiap kriteria memiliki nilai bobot sesuai 

dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. 

 
 

 

Tabel 2 Nilai Bobot Kriteria 

Kriteria Keterangan 

𝐶1 Kelengkapan Berkas Pemohon 

𝐶2 Kelengkapan Berkas Desa 

𝐶3 Kelengkapan Berkas Petugas 

𝐶4 Kelengkapan Berkas Batas 

𝐶5 Kelengkapan Berkas Saksi 

𝐶6 Nominal Berkas Terisi per Dusun 
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 Kriteria  Nilai Bobot 

𝐶1 30 

𝐶2 20 

𝐶3 20 

𝐶4 5 

𝐶5 5 

𝐶6 20 

 

Tabel 2 menjelaskan pemberian nilai bobot untuk masing-masing kriteria 

dalam pemilihan dusun tersiap untuk menerima program PTSL tahap II dimana 

nilai bobot tersebut bersifat subyektifitas didapat dari hasil diskusi dengan 

Pelaksana Subseksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Batu. 

Pemberian nilai bobot masing-masing kriteria dipertimbangkan berdasarkan 

tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Untuk kriteria  𝐶1, nilai bobot 

sebesar 30 dikarenakan kelengkapan berkas dari pemohon/peserta program PTSL 

merupakan syarat utama dilaksanakannya pendaftaran peserta program PTSL. 

Kriteria  
𝐶2, 𝐶3 dan 𝐶6 memiliki bobot sebesar 20 dikarenakan berkas terpenting setelah 

berkas dari peserta/pemohon adalah kelengkapan berkas Desa, kelengkapan 

berkas panitia/petugas program PTSL dan banyaknya berkas yang terisi dari 

jumlah berkas yang masuk dari setiap dusun. Kriteria 𝐶4 dan 𝐶5 mendapat bobot 

sebesar 5 dikarenakan nama saksi dan batas tercantum dalam berkas pemohon 

serta berkas saksi dan batas adalah pelengkap dari keseluruhan berkas. 

Nilai bobot diberikan jika keseluruhan berkas terisi dengan lengkap. Pada 

kriteria 𝐶1, berkas pemohon dikatakan lengkap jika form kepemilikan bidang 

tanah diisi keseluruhan dan disertakan dengan bukti kepemilikan. Pada kriteria 𝐶2, 

𝐶3, 𝐶4  dan 𝐶5, berkas masing-masing kriteria dikatakan lengkap jika semua 

masing-masing form pada setiap kriteria diisi secara keseluruhan. Jika terdapat 

kekurangan pengisian form atau salah satu syarat kelengkapan berkas tidak 

terpenuhi, maka berkas akan dikembalikan ke pihak yang bersangkutan di Desa 

Gunungsari untuk melengkapi kekurangan yang dimaksud, sehingga pembobotan 

diberikan ketika semua berkas lengkap secara menyeluruh. Setelah setiap berkas 

dinyatakan lengkap, maka diberlakukan pembobotan berkas pemohon sebesar 30, 

pembobotan berkas desa dan petugas sebesar 20 dan pemobobotan berkas batas 

dan berkas saksi sebesar 5. 

 
Tabel 3 Penentuan Nilai Crisp pada Kriteria 

Kriteria Nilai Crisp 

𝐶1 0 − 100 

𝐶2 0 − 100 

𝐶3 0 − 100 

𝐶4 0 − 100 

𝐶5 0 − 100 

𝐶6 0 − 100 

 

Tabel 3 menjelaskan penentuan nilai crips pada masing-masing kriteria 

dalam pemilihan dusun tersiap untuk menerima PTSL tahap II dengan rentang 

nilai 𝟎 − 𝟏𝟎𝟎. 
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Tabel 4 Data Kelengkapan Berkas Dusun Penerima Program PTSL Tahap I 

No Dusun 

Kelengkapan 

Berkas 

Pemohon 

Kelengkapan 

Berkas dari 

Desa 

Kelengkapan 

Berkas 

Petugas 

Kelengkapan 

Berkas Batas 

Kelengkapan 

Berkas Saksi 

Berkas 

Yang 

Terisi 

Jumlah 

Berka

s 

1 Prambatan 17 8 1 16 6 18 49 

2 Pagergunung 45 19 9 43 17 46 116 

3 Kapru 54 34 16 32 32 58 106 

4 Kandangan 46 39 24 38 36 55 104 

5 Jantur 56 34 23 33 32 40 61 

6 Brumbung 16 4 2 6 6 16 52 

7 Claket 22 8 8 18 9 22 116 

8 Brau 10 9 0 9 9 24 93 

9 Talangrejo 12 10 3 11 10 14 44 

10 Ngebruk 8 2 4 8 6 8 50 

Jumlah 286 165 90 214 163 301 791 

 

Tabel 4 menjelaskan tentang kelengkapan berkas setiap dusun penerima 

program PTSL tahap I Desa Gunungsari. 

 

Menentukan Rating Kecocokan Setiap Alternatif pada Setiap Kriteria 

Langkah selanjutnya adalah menentukan rating kecocokan dari setiap 

alternatif pada setiap kriteria. Karena setiap kriteria bergantung pada banyaknya 

berkas yang terisi dan total keseluruhan jumlah berkas pada tabel 4, maka 

perhitungan besarnya rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria 

adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 5 Rating Kecocokan dari Setiap Alternatif pada Setiap Kriteria(%) 

No Dusun 

Kelengkapan 

Berkas 

Pemohon 

Kelengkapan 

Berkas 

Desa 

Kelengkapan 

Berkas 

Petugas 

Kelengkapan 

Berkas 

Batas 

Kelengkapan 

Berkas 

Saksi 

Nominal 

Berkas 

Terisi per 

Dusun 

1 Prambatan 94,4 44,4 5,56 88,9 33,3 36,7 

2 Pagergunung 97,8 41,3 19,6 93,5 37 39,7 

3 Kapru 93,1 58,6 27,9 55,2 55,2 54,7 

4 Kandangan 83,6 70,9 43,6 67,3 65,5 52,8 

5 Jantur 91,8 55,7 37,7 54,1 52,5 65,6 

6 Brumbung 100 25 12,5 37,5 37,5 30,8 

7 Claket 100 36,4 36,4 81,8 40,9 19 

8 Brau 41,7 37,5 0 37,5 37,5 25,8 

9 Tolongrejo 85,7 71,4 21,4 78,6 71,4 31,8 

10 Ngebruk 100 25 100 75 100 16 

 

Membuat Matriks Keputusan Berdasarkan Kriteria (𝑪𝒊) 

Langkah selanjutnya adalah mengkonversi nilai  pada rating kecocokan ke 

nilai crisp Pada Tabel 5, nilai-nilai pada rating kecocokan di atas masih dalam 

satuan persen, sehingga jika dikonversi ke nilai crips yang bernilai 𝟎 − 𝟏𝟎𝟎, 

maka setiap kriteria pada tabel 1 mempunyai nilai yang sama dengan rating 

kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria di Tabel 5, hanya saja tidak dalam 

satuan persen.  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 149 

 

  
 

 
Tabel 6 Konversi Nilai Rating Kecocokan ke Nilai Bobot 

No Dusun 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5 𝐶6 

1 Prambatan 94,4 44,4 5,56 88,9 33,3 36,7 

2 Pagergunung 97,8 41,3 19,6 93,5 37 39,7 

3 Kapru 93,1 58,6 27,9 55,2 55,2 54,7 

4 Kandangan 83,6 70,9 43,6 67,3 65,5 52,8 

5 Jantur 91,8 55,7 37,7 54,1 52,5 65,6 

6 Brumbung 100 25 12,5 37,5 37,5 30,8 

7 Claket 100 36,4 36,4 81,8 40,9 19 

8 Brau 41,7 37,5 0 37,5 37,5 25,8 

9 Tolongrejo 85,7 71,4 21,4 78,6 71,4 31,8 

10 Ngebruk 100 25 100 75 100 16 

  

Dari hasil konversi nilai-nilai pada Tabel 6, selanjutnya dibuat matriks 

keputusan 𝑨 berukuran 𝟏𝟎 × 𝟔 berdasarkan kriteria (𝑪𝒊). 

𝑨 =

(

 
 
 
 
 
 
 

𝟗𝟒, 𝟒 𝟒𝟒, 𝟒 𝟓, 𝟓𝟔 𝟖𝟖, 𝟗 𝟑𝟑, 𝟑 𝟑𝟔, 𝟕
𝟗𝟕, 𝟖 𝟒𝟏, 𝟑 𝟏𝟗, 𝟔 𝟗𝟑, 𝟓 𝟑𝟕 𝟑𝟗, 𝟕
𝟗𝟑, 𝟏 𝟓𝟖, 𝟔 𝟐𝟕, 𝟗 𝟓𝟓, 𝟐 𝟓𝟓, 𝟐 𝟓𝟒, 𝟕
𝟖𝟑, 𝟔 𝟕𝟎, 𝟗 𝟒𝟑, 𝟔 𝟔𝟕, 𝟑 𝟔𝟓, 𝟓 𝟓𝟐, 𝟖
𝟗𝟏, 𝟖 𝟓𝟓, 𝟕 𝟑𝟕, 𝟕 𝟓𝟒, 𝟏 𝟓𝟐, 𝟓 𝟔𝟓, 𝟔
𝟏𝟎𝟎 𝟐𝟓 𝟏𝟐, 𝟓 𝟑𝟕, 𝟓 𝟑𝟕, 𝟓 𝟑𝟎, 𝟖
𝟏𝟎𝟎 𝟑𝟔, 𝟒 𝟑𝟔, 𝟒 𝟖𝟏, 𝟖 𝟒𝟎, 𝟗 𝟏𝟗
𝟒𝟏, 𝟕 𝟑𝟕, 𝟓 𝟎 𝟑𝟕, 𝟓 𝟑𝟕, 𝟓 𝟐𝟓, 𝟖
𝟖𝟓, 𝟕 𝟕𝟏, 𝟒 𝟐𝟏, 𝟒 𝟕𝟖, 𝟔 𝟕𝟏, 𝟒 𝟑𝟏, 𝟖
𝟏𝟎𝟎 𝟐𝟓 𝟏𝟎𝟎 𝟕𝟓 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟔 )

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Melakukan Normalisasi Matriks 

Selanjutnya menghitung proses normalisasi matriks keputusan (𝑿) ke suatu 

skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dalam 

hal ini atribut yang digunakan adalah atribut keuntungan/benefit, sehingga 

𝒓𝒊𝒋 =
𝒙𝒊𝒋

𝑴𝒂𝒙𝒊 𝒙𝒊𝒋
  ................................................... (1) 

dimana 𝑟𝑖𝑗 = nilai rating kinerja ternormalisasi. 

Sehingga dengan menggunakan aplikasi matlab 7.6. dihasilkan matriks 

ternormalisasi 𝑋 berikut. 

𝑿 =

(

 
 
 
 
 
 
 

𝟎, 𝟗𝟒𝟒𝟎 𝟎, 𝟔𝟐𝟏𝟖 𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟔 𝟎, 𝟗𝟓𝟎𝟖 𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟎 𝟎, 𝟓𝟓𝟗𝟓
𝟎, 𝟗𝟕𝟖𝟎 𝟎, 𝟓𝟕𝟖𝟒 𝟎, 𝟏𝟑𝟔𝟎 𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟑𝟕𝟎𝟎 𝟎, 𝟔𝟎𝟓𝟐
𝟎, 𝟗𝟑𝟏𝟎 𝟎, 𝟖𝟐𝟎𝟕 𝟎, 𝟐𝟕𝟗𝟎 𝟎, 𝟓𝟗𝟎𝟒 𝟎, 𝟓𝟓𝟐𝟎 𝟎, 𝟖𝟑𝟑𝟖
𝟎, 𝟖𝟑𝟔𝟎 𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟎 𝟎, 𝟒𝟑𝟔𝟎 𝟎, 𝟕𝟏𝟗𝟖 𝟎, 𝟔𝟓𝟓𝟎 𝟎, 𝟖𝟎𝟒𝟗
𝟎, 𝟗𝟏𝟖𝟎 𝟎, 𝟕𝟖𝟎𝟏 𝟎, 𝟑𝟕𝟕𝟎 𝟎, 𝟓𝟕𝟖𝟔 𝟎, 𝟓𝟐𝟓𝟎 𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟑𝟓𝟎𝟏 𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟎 𝟎, 𝟒𝟎𝟏𝟏 𝟎, 𝟑𝟕𝟓𝟎 𝟎, 𝟒𝟔𝟗𝟓
𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟓𝟎𝟗𝟖 𝟎, 𝟑𝟔𝟒𝟎 𝟎, 𝟖𝟕𝟒𝟗 𝟎, 𝟒𝟎𝟗𝟎 𝟎, 𝟐𝟖𝟗𝟔
𝟎, 𝟒𝟏𝟕𝟎 𝟎, 𝟓𝟐𝟓𝟐 𝟎 𝟎, 𝟒𝟎𝟏𝟏 𝟎, 𝟑𝟕𝟓𝟎 𝟎, 𝟑𝟗𝟑𝟑
𝟎, 𝟖𝟓𝟕𝟎 𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟐𝟏𝟒𝟎 𝟎, 𝟖𝟒𝟎𝟔 𝟎, 𝟕𝟏𝟒𝟎 𝟎, 𝟒𝟖𝟒𝟖
𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟑𝟓𝟎𝟏 𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟖𝟎𝟐𝟏 𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎, 𝟐𝟒𝟑𝟗)
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Jika matriks 𝑿 diubah menjadi bentuk tabel dengan kriteria-kriteria yang 

bersesuaian, maka akan tampak sebagai berikut yaitu tabel hasil perhitungan 

normalisasi. 

 
Tabel 7 Hasil Perhitungan Normalisasi 

No Dusun 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5 𝐶6 

1 Prambatan 0,9440 0.6218 0.0556 0.9508 0.3330 0.5595 

2 Pagergunung 0,9780 0.5784 0.1360 1.0000 0.3700 0.6052 

3 Kapru 0.9310 0.8207 0.2790 0.5904 0.5520 0.8338 

4 Kandangan 0.8360 0.9930 0.4360 0.7198 0.6550 0.8049 

5 Jantur 0.9180 0.7801 0.3770 0.5786 0.5250 1.0000 

6 Brumbung 1.0000 0.3501 0.1250 0.4011 0.3750 0.4695 

7 Claket 1.0000 0.5098 0.3640 0.8749 0.4090 0.2896 

8 Brau 0.4170 0.5252 0 0.4011 0.3750 0.3933 

9 Talangrejo 0.8570 1.0000 0.2140 0.8406 0.7140 0.4848 

10 Ngebruk 1.0000 0.3501 1.0000 0.8021 1.0000 0.2439 

 

Tabel 7 menjelaskan hasil nilai dari normalisasi matriks dimana masing-masing 

nilai kriteria alternatif dibagi dengan nilai tertinggi alternatif pada masing-masing 

kolom. 

Menghitung Nilai Bobot dan Perangkingan  

Langkah terakhir adalah menghitung nilai bobot masing-masing nilai 

alternatif berdasarkan nilai kriteria dan bobot kriteria pada Tabel 2 dengan 

menggunakan rumus berikut. 

𝑺𝒊 = ∑ 𝒘𝒋𝒓𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏 ................................................. (2) 

Keterangan: 

𝑆𝑖 = rangking untuk setiap alternatif, 

𝑤𝑗 = nilai bobot setiap kriteria, 

𝑟𝑖𝑗 = nilai rating kinerja ternormalisasi. 

Nilai 𝑆𝑖 yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif 𝐴𝑖 merupakan 

alternatif terbaik. 

 Untuk mempermudah perhitungan, dimisalkan 𝑉𝑖 = 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗, maka sebagai 

contoh untuk Dusun Prambatan dengan nilai 𝑟1,1 dari matriks 𝑋 untuk 𝐶1 sebesar 

0,9440 dikalikan dengan bobot dari 𝐶1 sebesar 30, sehingga dihasilkan 𝑉1 =
0,9440 × 30 = 28,32. Begitu pula untuk 𝑟1,2 dari matriks 𝑋 untuk 𝐶2 sebesar 

0.6218 dikalikan dengan bobot dari 𝐶2 sebesar 20, sehingga dihasilkan 𝑉2 =
0.6218 × 20 = 12,437. Cara yang sama juga diberlakukan pada perhitungan 

𝑉3, 𝑉4, 𝑉5 dan 𝑉6. Sehingga perhitungan SAW yaitu penjumlahan dari 𝑉1 hingga 𝑉6 

untuk Dusun Prambatan dihasilkan sebesar 59,477. Jika diubah menjadi bentuk 

tabel dengan mengurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil, maka akan tampak 

sebagai berikut. 
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Tabel 8 Hasil Perhitungan Bobot 

No Dusun 𝑉1 𝑉2 𝑉3 𝑉4 𝑉5 𝑉6 
Perhitungan 

SAW 
Peringkat 

1 Kandangan 25,08 19,8599 8,72 3,5989 3,275 16,0976 76,6314 1 

2 Jantur 27,54 15,6022 7,54 2,893 2,625 20 76,2003 2 

3 Kapru 27,93 16,4146 5,58 2,9519 2,76 16,6768 72,3133 3 

4 Ngebruk 30 7,0028 20 4,0107 5 4,878 70,8915 4 

5 Talangrejo 25,71 20 4,28 4,2032 3,57 9,6951 67,4583 5 

6 Pagergunung 29,34 11,5686 2,72 5 1,85 12,1037 62,5823 6 

7 Claket 30 10,1961 7,28 4,3743 2,045 5,7927 59,6881 7 

8 Prambatan 28,32 12,437 1,112 4,754 1,665 11,189 59,477 8 

9 Brumbung 30 7,0028 2,5 2,0053 1,875 9,3902 52,7734 9 

10 Brau 12,51 10,5042 0 2,0053 1,875 7,8659 12,51 10 

 

Tabel 8 adalah hasil dari perhitungan bobot dimana nilai kriteria pada 

masing-masing alternatif dikali dengan nilai bobot masing-masing kriteria. 

Berdasarkan hasil tersebut, didapatlah alternatif terbaik yaitu dengan nilai 

𝟕𝟔, 𝟔𝟑𝟏𝟒 dan menjadi dusun tersiap untuk menerima PTSL tahap II adalah 

Dusun Kandangan. 

 

Data Program PTSL Tahap II 2017 

 Berdasarkan data PTSL tahap I yang diolah menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) dalam menentukan alternatif terbaik dusun tersiap 

yang menerima PTSL tahap II, diperoleh bahwa dusun tersiap yang menerima 

PTSL tahap II adalah Dusun Kandangan. Namun, dari data PTSL tahap II yang 

telah selesai diproses per September 2017, diperoleh sebagai berikut. 

 
Tabel 9 Peringkat Dusun Tersiap Penerima Program PTSL Tahap II 

No Dusun Banyak Berkas yang Lengkap Persentase (%) Peringkat 

1 Brau 125 22,44 1 

2 Brumbung 76 13,64 2 

3 Kandangan 73 13,11 3 

4 Celaket 59 10,59 4 

5 Jantur 54 9,69 5 

6 Talangrejo 54 9,69 6 

7 Ngebruk 43 7,72 7 

8 Kapru 33 5,92 8 

9 Pagergunung 25 4,49 9 

10 Prambatan 15 2,69 10 

Jumlah 557 - 

 

Dari Tabel 9 di atas, terlihat bahwa dari jumlah program PTSL tahap II 

sebanyak 557 berkas yang lengkap, dengan persentase kelengkapan tertinggi 

berasal dari Dusun Brau, sedangkan berdasarkan perhitungan metode SAW, 

Dusun Brau menempati peringkat 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan dalam pemilihan alternatif dusun tersiap dengan fakta yang terjadi di 

lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain: 
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1. Dusun dengan berkas terlengkap pada PTSL tahap I tidak didaftarkan kembali 

pada PTSL tahap II sehingga mengurangi jumlah berkas yang lengkap pada 

data PTSL tahap II. 

2. Dusun-Dusun yang kurang siap pada PTSL tahap I lebih mempersiapkan 

dengan baik kelengkapan berkas pada PTSL tahap II. 

 

Faktor-faktor di atas didapat dari hasil diskusi dengan Pelaksana Subseksi 

Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Batu. Kendati demikian, jika 

berdasarkan metode SAW, Dusun Kandangan menempati peringkat 1 sedangkan 

pada Tabel 9 menunjukkan Dusun Kandangan menempati peringkat 3, sehingga 

pemilihan alternatif dusun tersiap untuk menerima PTSL tahap II dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) tidak jauh berbeda 

dengan fakta yang ada. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat dimanfaatkan dalam 

pemilihan dusun tersiap sebagai penerima program PTSL tahap II di Desa 

Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu agar dalam pelaksanaan program 

PTSL Tahap II dapat berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang telah 

ditetapkan meskipun ada unsur subyektifitas dalam penentuan kriteria dan 

pembobotannya. 

2. Pemilihan alternatif dusun tersiap untuk menerima PTSL tahap II dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)  tidak jauh berbeda 

dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini berarti metode SAW bisa 

membantu dalam pengambilan keputusan yang hasilnya tidak berbeda jauh 

dengan fakta yang ada. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap jenis pendaftaran tanah secara masal yang 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) maupun metode 

lainnya. 

2. Untuk menggunakan metode FMADM yang lain dan membandingkan hasil 

keakuratannya. 
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Abstrak 

Misalkan ∆𝐴𝐵𝐶 adalah segitiga sembarang dengan bola biliar 

berada pada sisi 𝐴𝐵. Pada makalah ini diberikan syarat agar bola 

tersebut dapat ditembakkan sehingga memantul dari sisi 𝐵𝐶 kemudian 

𝐴𝐶 dan kembali ke titik semula. Lintasan bola tersebut disebut orbit 

berorde 1. Syarat ini meliputi bentuk segitiga dan juga posisi awal 

bola. Masalah ini adalah salah satu versi masalah meja biliar Al 

Hassan. Selain itu juga diberikan syarat keberadaan orbit dengan orde 

lebih tinggi untuk segitiga sama kaki.  

Kata kunci: Alhassan, segitiga, sembarang, sama kaki. 

 

Alhazen adalah matematikawan berkebangsaan Arab. Nama lengkapnya 

adalah Abu Ali al Hassan ibn Alhaitham (965-1039). Nama Alhazen dikenal 

setelah karyanya yang berjudul Optics diterjemahkan. Dalam karyanya ini, 

Alhazen mengulas masalah tentang pantulan sinar pada cermin cekung yang 

berbentuk lingkaran. Misalkan terdapat titik A dan titik B di hadapan cermin 

cekung. Tentukan titik pantul pada cermin cekung sehingga sinar datang dari titik 

A memantul dan melewati titik B. Kemudian masalah ini dikembangkan menjadi 

masalah pantulan bola biliar pada meja berbentuk lingkaran, sehingga dikenal 

sebagai "Alhazen's Billiard Problem". 

Masalah biliar Alhazen diulas dan dikembangkan oleh beberapa 

matematikawan. Dorrie (1965:197) dalam 100 Great Problems of Elementary 

Mathematics mengulas masalah biliar Alhazen pada meja berbentuk lingkaran. 

Zouev (2007) mengulas lebih lanjut tentang masalah biliar Alhazen pada meja 

berbentuk lingkaran dalam 50 Excellent Extended Essays. Isaacs (2001:85) 

mengulas masalah yang mirip dengan masalah biliar Alhazen dalam buku 

Geometry for College Students. Isaacs mengulas sebuah masalah pada segitiga. 

Misalkan terdapat segitiga ABC, tentukan titik-titik 𝑿, 𝒀, dan 𝒁 berturut-turut 

terletak pada sisi-sisi 𝑩𝑪, 𝑨𝑪, dan 𝑨𝑩 sehingga keliling segitiga XYZ minimal. 

Masalah ini bersesuaian dengan masalah biliar Alhazen tentang penentuan titik 

pantul agar bola memantul dua kali dan kembali ke titik awal pada meja 

berbentuk lingkaran. Berbeda halnya dengan Poirier dan McDaniel (2012:273), 

mereka mengulas masalah biliar Alhazen pada bidang geometri hiperbolik. Solusi 

masalah biliar Alhazen pada bidang geometri hiperbolik dapat ditentukan dengan 

memanfaatkan fungsi bijektif antara lingkaran pada bidang hyperbolic dan 

lingkaran pada bidang Euclid. Dengan demikian, solusi masalah biliar Alhazen 

pada bidang hiperbolik diperoleh dengan cara mengubah titik-titik pada bidang 

Euclid menjadi titik-titik pada bidang hiperbolik. 

Masalah yang akan dibahas adalah masalah biliar Alhassan pada meja 

berbentuk segitiga. Terdapat dua masalah yang akan dibahas. Pertama yaitu 

mailto:isnaendiruhyana@gmail.com
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masalah biliar Alhassan untuk meja berbentuk segitiga sembarang. Misalkan 

segitiga sembarang ABC dengan 𝑨𝑩 = 𝟐, 𝑪(𝒂, 𝒕), dan 𝑷(𝒄, 𝟎) ∈ 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , 𝑷 ≠ 𝑨, 𝑷 ≠
𝑩. Misalkan 𝜶 = 𝒎∠𝑨, 𝜷 = 𝒎∠𝑩, 𝒎∠𝑪 = 𝝅 − (𝜶 + 𝜷). Adakah titik-titik 

pantul pada sisi BC dan AC sehingga bola dari titik P memantul pada sisi BC dan 

sisi AC lalu kembali ke titik P?  Jika terdapat titik-titik pantul pada kedua sisi 

tersebut, maka terdapat orbit orde 1 pada segitiga sembarang 𝑨𝑩𝑪 untuk titik 𝑷. 

Akan diberikan syarat untuk besar sudut 𝜶, 𝜷 dan koordinat titik 𝑷 agar terdapat 

orbit orde 1 pada segitiga sembarang 𝑨𝑩𝑪. Selanjutnya adalah masalah biliar 

Alhassan untuk meja berbentuk segitiga sama kaki. Misalkan segitiga sama kaki 

KLM dengan KL= 𝟐, 𝑴(𝟏, 𝒕) dan 𝑷(𝒄, 𝟎) ∈ 𝑲𝑳̅̅ ̅̅ , 𝑷 ≠ 𝑲, 𝑷 ≠ 𝑳. Misalkan 𝜽 =
𝒎∠𝑲 = 𝒎∠𝑳, 𝒎∠𝑴 = 𝝅 − 𝟐𝜽. Adakah titik-titik pantul pada sisi LM dan sisi 

KM sehingga bola dari titik P memantul dua kali pada tiap sisi LM dan sisi KM 

lalu kembali ke titik P? Jika terdapat titik-titik pantul pada kedua sisi tersebut, 

maka terdapat orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝑲𝑳𝑴 untuk titik 𝑷. Akan 

diberikan syarat untuk besar sudut 𝜽 dan koordinat titik 𝑷 agar terdapat orbit orde 

2 pada segitiga sama kaki 𝑲𝑳𝑴. 
Solusi dari kedua masalah tersebut akan ditentukan dengan bantuan 

koordinat Cartesius, transformasi geometri, dan jaring-jaring pencerminan. Solusi 

yang diperoleh didasarkan pada prinsip lintasan terpendek suatu pantulan. Dengan 

demikian lintasan yang ditempuh bola selama memantul pada sisi meja adalah 

lintasan terpendek. 

Konsep Dasar 

Transformasi pada bidang adalah fungsi bijektif dari himpunan titik ke 

himpunan titik itu sendiri Transformasi ini merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk menentukan solusi masalah biliar Alhazen pada segitiga. 

Transformasi yang digunakan antara lain pencerminan, rotasi dan translasi. Selain 

transformasi, dimanfaatkan pula sifat isometri yang berlaku pada transformasi. 

Isometri merupakan kolineasi yang mempertahankan keantaraan, titik tengah, ruas 

garis, sinar, segitiga, sudut, besar sudut, dan sifat tegak lurus. Sifat inilah yang 

dimanfaatkan untuk menentukan solusi masalah biliar Alhassan pada meja 

berbentuk segitiga. Berikut ini akan dipaparkan transformasi geometri yang 

dipakai. Termasuk matriks transformasi yang dipakai untuk menentukan 

koordinat titik hasil transformasi. 

 

Definisi 3 

Pencerminan 𝑟𝑒𝑓𝑚 pada garis 𝑚 adalah pemetaan yang didefinisikan sebagai: 

𝑟𝑒𝑓𝑚(𝑃) =

{
P,  jika titik P terletak pada m

Q, jika titik P di luar m dengan m adalah bisektor tegak lurus dari 𝑃𝑄̅̅ ̅̅

 (Martin, 1991:24) 

Definisi 4 

Jaring-jaring pencerminan segi-n adalah pencerminan segi-n pada setiap 

sisinya secara berurutan. (Nulhakim, 2016:13) 
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Gambar 1. Jaring-jaring Pencerminan 

Pencerminan terhadap ∆𝐴𝐵𝐶 dilakukan berturut-turut pada sisi BC dan sisi 

CA. Jadi diperoleh ∆𝐴′𝐵𝐶 = 𝑟𝑒𝑓𝐵𝐶(∆𝐴𝐵𝐶) dan ∆𝐴′𝐵′𝐶 = 𝑟𝑒𝑓𝐴′𝐶(∆𝐴′𝐵𝐶). 

Pencerminan antara dua cermin yang berpotongan menghasilkan sebuah rotasi. 

Selain itu digunakan pula pencerminan terhadap suatu garis. Matriks 

transformasinya sebagai berikut:  

(
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑥 −

2𝑎(𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐)

𝑎2 + 𝑏2

𝑦 −
2𝑏(𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐)

𝑎2 + 𝑏2

) 

Transformasi kedua yaitu translasi. Translasi adalah suatu pemetaan yang 

memiliki bentuk persamaan (
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑥
𝑦) + (

𝑎
𝑏
). 

Transformasi ketiga yang dipakai adalah rotasi. Suatu rotasi dengan pusat 𝑃 dan 

sudut rotasi 𝛼 adalah sebuah transformasi titik pada 𝑅2 sedemikian sehingga tiap 

titik 𝐴 pada 𝑅2 ditransformasikan ke titik 𝐴′ dan ∠𝐴′𝑃𝐴 = 𝛼. Jadi 𝑅𝑃,𝛼(𝐴) = 𝐴′ 

dan 𝑃𝐴 = 𝑃𝐴′. Matriks rotasi dengan 𝑃(𝑎, 𝑏) dan besar sudut 𝛼 adalah (
𝑥′
𝑦′

) =

(
cos 𝛼 − sin 𝛼
sin 𝛼 cos 𝛼

) (
𝑥 − 𝑎
𝑦 − 𝑏) + (

𝑎
𝑏
). 

Selanjutnya adalah definisi orbit orde 𝑛. Orbit orde 𝑛 merupakan istilah yang 

dipakai untuk lintasan bola yang memantul. 

Definisi 5 

Misalkan 𝑄𝑖 adalah titik-titik pantul berturut-turut pada sisi 𝐿𝑀, 𝐾𝑀, 𝐾𝐿,  𝑖 =
1,2, … 3𝑛 − 1, 
 𝑛 ∈ ℕ. Orde n adalah banyak titik pantul pada tiap sisi segitiga yang tidak 

memuat P. Orbit orde n adalah lintasan terpendek yang menghubungkan 𝑃 − 𝑄𝑖 −
𝑃. 

 
Gambar 2. Orbit Orde 1 dan Orbit Orde 2 pada Segitiga Sembarang 

Bola dari titik P dipantulkan ke titik 𝑄1 dan titik 𝑄2 lalu kembali ke titik P. 

Banyak titik pantul pada sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝑀 masing-masing adalah 1 sehingga 

titik P memiliki orbit orde 1 pada ∆𝐾𝐿𝑀. Orbit orde 1 titik P adalah 𝑃 − 𝑄1 −
𝑄2 − 𝑃. Bola dari titik P dipantulkan berturut-turut pada titik-titik 

𝑄1, 𝑄2, 𝑄3, 𝑄4, 𝑄5 lalu kembali ke titik P. Banyak titik pantul pada sisi 𝐿𝑀 dan sisi 

𝐾𝑀 masing-masing adalah 2 sehingga titik P memiliki orbit orde 2 pada ∆𝐾𝐿𝑀. 

Orbit orde 2 adalah lintasan 𝑃 − 𝑄1 − 𝑄2 − 𝑄3 − 𝑄4 − 𝑄5 − 𝑃.   
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Lintasan terpendek yang menghubungkan dua titik adalah ruas garis yang 

menghubungkan dua titik tersebut. Jika lintasan mengalami pemantulan, maka 

perlu ditentukan sebuah titik pantul yang menghasilkan panjang lintasan 

minimum. 

Teorema 1 

Misalkan terdapat dua titik sebidang dengan dibatasi oleh sebuah garis ℓ, 

sebut titik P dan titik Q. Jika terdapat 𝑅 ∈ ℓ sehingga 𝑃 − 𝑅 − 𝑄 merupakan 

sebuah lintasan terpendek maka arah pantulan titik P pada R adalah titik Q. 

(Nulhakim, 2016:12) 

 
Gambar 3. Lintasan Terpendek pada Pantulan 

Bukti.  

Misalkan titik 𝑄′ adalah hasil pencerminan titik 𝑄 terhadap garis 𝑙. Diperoleh titik 

𝑅 yang merupakan titik potong antara 𝑃𝑄′ ⃡      dengan garis 𝑙. Berdasarkan isometri 

pada pencerminan diperoleh 𝑅𝑄 = 𝑅𝑄′ sehingga panjang lintasan 𝑃 − 𝑅 − 𝑄 

sama dengan 𝑃𝑄′. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap titik 𝑆 ∈ 𝑙 berlaku 𝑃𝑅 +
𝑅𝑄 ≤ 𝑃𝑆 + 𝑆𝑄. Oleh karena 𝑆𝑄 = 𝑆𝑄′, maka panjang lintasan 𝑃 − 𝑆 − 𝑄 sama 

dengan panjang lintasan 𝑃 − 𝑆 − 𝑄′. Berdasarkan ketaksamaan segitiga berlaku 

𝑃𝑅 + 𝑅𝑄′ = 𝑃𝑄′ ≤ 𝑃𝑆 + 𝑆𝑄′ untuk setiap titik 𝑆 ∈ 𝑙. Dengan demikian terbukti 

bahwa jika 𝑃 − 𝑅 − 𝑄 adalah lintasan terpendek, maka 𝑅 adalah titik pantul 𝑃 

menuju titik 𝑄. □ 

Prinsip lintasan terpendek pada pantulan ini akan banyak digunakan pada 

pembahasan selanjutnya. Lintasan terpendek pada pantulan bola biliar Alhassan 

merupakan akumulasi dari lintasan terpendek 𝑛 buah pantulan. Dengan demikian 

Teorema 1 ini merupakan alat utama yang akan digunakan pada pembahasan 

selanjutnya.    

 

PEMBAHASAN 

Berikut adalah pemaparan solusi masalah biliar Al Hassan yang dikonstruksikan 

ke dalam beberapa lemma dan teorema. 

Solusi Masalah Biliar Alhassan Untuk Meja Berbentuk Segitiga Sembarang 

Misalkan segitiga sembarang ABC dengan 𝐴𝐵 = 2, 𝐶(𝑎, 𝑡), dan 𝑃(𝑐, 0) ∈
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝑃 ≠ 𝐴, 𝑃 ≠ 𝐵. Misalkan 𝛼 = 𝑚∠𝐴, 𝛽 = 𝑚∠𝐵, 𝑚∠𝐶 = 𝜋 − (𝛼 + 𝛽). Akan 

ditentukan batas nilai α, β dan koordinat titik P sehingga terdapat orbit orde 1 

pada segitiga sembarang ABC untuk titik P tersebut. 

 
Gambar 4. Segitiga Sembarang ABC 

Pertama kita buat jaring-jaring pencerminan segitiga ABC. Segitiga ABC 

berturut-turut dicerminkan pada sisi BC dan sisi A'C sehingga diperoleh ∆𝐴′𝐵𝐶 =
𝑟𝑒𝑓𝐵𝐶(∆𝐴𝐵𝐶), dan ∆𝐴′𝐵′𝐶 = 𝑟𝑒𝑓𝐴′𝐶(∆𝐴′𝐵𝐶). Misalkan dari sembarang titik P, 
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bola ditembakkan sehingga memantul pada sisi BC dan sisi AC. Berdasarkan 

prinsip lintasan terpendek pada pantulan, maka diperoleh titik 𝑅′ pada sisi 𝐴′𝐵′. 
Jadi untuk setiap bola dari titik P yang dipantulkan ke sisi BC dan sisi AC 

memiliki lintasan terpendek 𝑃𝑅′. Cerminkan titik P terhadap sisi BC sehingga 

menghasilkan titik 𝑃′. Kemudian cerminkan titik 𝑃′ terhadap sisi 𝐴′𝐶 sehingga 

menghasilkan titik 𝑃2. Tarik garis dari titik P ke titik 𝑃2 sehingga diperoleh titik-

titik potong 𝑄1 dan 𝑄2. Jika titik-titik potong ini dicerminkan, maka diperoleh 

titik-titik pantul 𝑄1 pada sisi BC dan titik 𝑄2 pada sisi AC. Bola dari titik P yang 

dipantulkan ke titik 𝑄1 dan titik 𝑄2 akan kembali ke titik P. Jadi ruas garis 𝑃𝑃2 

adalah orbit orde 1 pada segitiga sembarang ABC untuk titik P. 

 
Gambar 5. Orbit Orde 1 pada Segitiga Sembarang ABC 

 Berdasarkan jaring-jaring pencerminan yang dibuat, dapat diperoleh 

bahwa, 

∆𝐴′𝐵′𝐶 =  𝑟𝑒𝑓𝐴′𝐶(∆𝐴′𝐵𝐶) =  𝑟𝑒𝑓𝐴′𝐶(𝑟𝑒𝑓𝐵𝐶(∆𝐴𝐵𝐶)) = 𝑟𝑒𝑓𝐴′𝐶 . 𝑟𝑒𝑓𝐵𝐶(∆𝐴𝐵𝐶)  
Sisi BC dan sisi A’C berpotongan di titik C. Oleh karena dua cermin 

berpotongan di satu titik, maka hasil kali dua pencerminan ini merupakan sebuah 

rotasi. Oleh karena m∠ LMK′ = π − (α + β),maka ∆A′B′C =
𝑅𝐶,2π−2(α+β)(∆ABC) dan 𝑃2𝑅𝐶,2π−2(α+β)(𝑃). 

Matriks transformasi untuk 𝑅𝐶,2𝜋−2(𝛼+𝛽) adalah 

(
𝑥′

𝑦′) = (
cos 2(𝛼 + 𝛽) sin 2(𝛼 + 𝛽)

−sin 2(𝛼 + 𝛽) cos 2(𝛼 + 𝛽)
) (

𝑥 − 𝑎
𝑦 − 𝑡) + (

𝑎
𝑡
) 

Berdasarkan matriks transformasi tersebut, dapat diperoleh koordinat titik 

𝑃2 yaitu, 

𝑃2 = (
(c − a) cos 2(α + β) − t sin 2(α + β) + a

−(c − a) sin 2(α + β) − t cos 2(α + β) + t
) 

Selain itu dapat ditentukan koordinat titik 𝐴′ dan 𝐵′ sebagai berikut, 

𝐴′ = (
−a cos 2(α + β) − t sin 2(α + β) + a
a sin 2(α + β) − t cos 2(α + β) + t

) 

𝐵′ = (
(2 − a) cos 2(α + β) − t sin 2(α + β) + a

−(2 − a) sin 2(α + β) − t cos 2(α + β) + t
) 

Sebelum membahas solusi dari masalah yang telah dijabarkan, perlu ditinjau 

terlebih dahulu simetri pada jaring-jaring pencerminan. Misalkan terdapat jaring-

jaring pencerminan segitiga tumpul 𝐴𝐵𝐶, garis 𝑙 yang sejajar garis 𝐴𝐵 dan garis 

𝑚 tegak lurus garis 𝑙. Jaring-jaring pencerminan I dicerminkan terhadap garis m 

sehingga menghasilkan jaring-jaring pencerminan II. Jaring-jaring pencerminan I 

dicerminakan terhadap garis 𝑙 sehingga menghasilkan jaring-jaring pencerminan 

III. Jaring-jaring pencerminan II dicerminkan terhadap garis 𝑙 sehingga 

menghasilkan jaring-jaring pencerminan IV.  
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Gambar 6. Simetri pada Jaring-jaring Pencerminan 

Berdasarkan simetri pada jaring-jaring pencerminan ini, diperoleh empat masalah 

yaitu, 

1. Segitiga 𝑨𝑩𝑪 dengan sudut A tumpul dan arah pantulan bola sisi 𝑩𝑪 lalu sisi 

𝑨𝑪. 

2. Segitiga 𝑨𝑩𝑪 dengan sudut B tumpul dan arah pantulan bola sisi 𝑨𝑪 lalu sisi 

𝑩𝑪. 

3. Segitiga 𝑨𝑩𝑪 dengan sudut B tumpul dan arah pantulan bola sisi 𝑩𝑪 lalu sisi 

𝑨𝑪. 
4. Segitiga 𝑨𝑩𝑪 dengan sudut A tumpul dan arah pantulan bola sisi 𝑨𝑪 lalu sisi 

𝑩𝑪. 
Oleh karena keempat masalah itu merupakan hasil simetri, maka solusi dari satu 

masalah merupakan solusi masalah lain. Jadi solusi dapat ditentukan dengan 

membahas salah satu dari empat masalah tersebut. Dalam makalah ini hanya akan 

dibahas solusi dari masalah pertama.  Dengan demikian, solusi yang ditentukan 

dapat berlaku juga untuk segitiga 𝐴𝐵𝐶 dengan sudut B tumpul atau arah pantulan 

bola sebaliknya. 

Lemma 1  

Misalkan 𝜃(𝛼, 𝛽) = ∠(𝑃𝐶,       𝑃𝐵      ) dan 𝛾(𝛼, 𝛽) = ∠(𝑃𝑃2
        , 𝑃𝐵      ). Garis 𝑃𝑃2 

memotong sisi 𝐵𝐶 di titik 𝑄1 sehingga 𝐵 − 𝑄1 − 𝐶 jika dan hanya jika 0 < 𝛾 <
𝜃. 

 
Gambar 7. Sudut 𝜸 dan 𝜽 

Bukti. 

Perhatikan segitiga 𝑃𝐵𝐶! Jika 0 < 𝛾 < 𝜃 maka sinar 𝑃𝑃2 terletak di dalam 

interior sudut 𝐶𝑃𝐵. Oleh karena sinar 𝑃𝐶, sinar 𝑃𝑃2, dan sinar 𝑃𝐵 memiliki titik 

pangkal yang sama yaitu titik 𝑃, maka jelas bahwa sinar 𝑃𝑃2 memotong sisi 𝐵𝐶 di 

titik 𝑄1. Sebaliknya, jika garis 𝑃𝑃2 memotong sisi 𝐵𝐶 di titik 𝑄1 sehingga 𝐿 −
𝑄1 − 𝑀, maka sinar 𝑃𝑄1 berada di dalam interior sudut 𝐶𝑃𝐵. Jelas bahwa 0 <
𝛾 < 𝜃. □ 
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Selanjutnya ditinjau hubungan antara sudut 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜃 berdasarkan gradien 

garis 𝑃𝑀 dan garis 𝑃𝑃2 sebagai berikut.   

Gradien garis 𝑃𝑀 = tan 𝜃 =
𝑡

𝑎−𝑐
 

Gradien garis 𝑃𝑃2 = tan 𝛾 =
−(c−a)sin2(α+β)−tcos2(α+β)+t

(c−a)cos2(α+β)−tsin2(α+β)+a−c
 

Oleh karena sin2(α + β) = 2sin(α + β)cos(α + β), 1 − cos2(α + β) =

2sin2(α + β), dan  tan 𝜃 =
𝑡

𝑎−𝑐
  maka diperoleh 

tan 𝛾 =
1 + tan 𝜃 tan(𝛼 + 𝛽)

tan (𝛼 + 𝛽) − 𝑡𝑎𝑛𝜃
 

𝑡𝑎𝑛(𝛼 + 𝛽) = 𝑡𝑎𝑛 (
𝜋

2
− (𝛾 − 𝜃)) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 𝛼 + 𝛽 =
𝜋

2
− (𝛾 − 𝜃) 

Teorema 2 

 Jika 𝛼 + 𝛽 <
𝜋

2
 maka tidak terdapat orbit orde 1 pada segitiga sembarang 

KLM. 

Bukti. 

Andaikan terdapat orbit orde 1 untuk 𝛼 + 𝛽 <
𝜋

2
. Oleh karena 𝛼 + 𝛽 =

𝜋

2
− (𝛾 −

𝜃) dan 𝛼 + 𝛽 <
𝜋

2
  maka 

𝜋

2
− (𝛾 − 𝜃) <

𝜋

2
 . Jadi dapat diperoleh bahwa 𝜃 < 𝛾. Hal 

ini kontradiksi dengan Lemma 1. □ 

Berdasarkan Teorema 2 ini, dapat disimpulkan bahwa segitiga 𝐴𝐵𝐶 dengan ∠𝐶 

tumpul tidak memiliki orbit orde 1. Selanjutnya akan dipaparkan orbit orde 1 

dengan kondisi ∠𝐴 tumpul. 

Lemma 2 

Misalkan terdapat titik B dan titik C pada garis ℓ dan titik A di luar garis ℓ . 

Titik-titik A,B,C membentuk sudut 𝛼 dengan 𝛼 >
𝜋

2
. Jika titik A' merupakan hasil 

pencerminan titik A terhadap garis ℓ, maka perpanjangan A'B terletak di dalam 

interior ∠𝐴𝐵𝐶. 

 
Gambar 8. Sudut Tumpul ABC 

Bukti. 

Ambil sebarang titik 𝑋 sehingga 𝐴′ − 𝐵 − 𝑋. Berdasarkan sifat isometri pada 

pencerminan diperoleh 𝑚∠𝐴′𝐵𝐶 = 𝑚∠𝐴𝐵𝐶 >
𝜋

2
. Ambil 𝐷 ∈ 𝑙 sehingga 𝐷 − 𝐵 −

𝐶. ∠𝐷𝐵𝐴′ dan ∠𝐶𝐵𝑋 saling bertolak belakang sehingga diperoleh 𝑚∠𝐷𝐵𝐴′ =

𝑚∠𝐶𝐵𝑋. Oleh karena 𝑚∠𝐷𝐵𝐴′ = 𝜋 − 𝑚∠𝐴′𝐵𝐶 <
𝜋

2
, maka 𝑚∠𝐶𝐵𝑋 <

𝜋

2
 

sehingga titik 𝑋 berada di dalam interior ∠𝐴𝐵𝐶. □ 

Berdasarkan Lemma 2 ini, dapat ditentukan batas koordinat titik 𝑃 pada jaring-

jaring pencerminan segitiga 𝐴𝐵𝐶 dengan ∠𝐴 tumpul. Misalkan garis 𝐵′𝐴′ 
memotong garis 𝐴𝐵 di titik 𝑆. Lemma 2 menjamin jika ∠𝐴 tumpul maka titik 𝑆 

selalu berada di kiri titik 𝐵.   
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Gambar 9. Orbit Orde 1 pada Segitiga Tumpul 

Teorema 3 

Misalkan ∠𝐴 tumpul, dan garis 𝐵′𝐴′ memotong garis 𝐴𝐵 di titik 𝑆. Titik 𝑃 

memiliki orbit orde 1 pada segitiga sembarang 𝐴𝐵𝐶  jika dan hanya jika 𝑃 − 𝑆 −
𝐵. 
Bukti. 

Misalkan titik 𝑃 memiliki orbit orde 1 pada segitiga sembarang 𝐴𝐵𝐶 sehingga 

terdapat titik potong 𝑄2
′  pada sisi 𝐴′𝐶. Oleh karena 𝑃2 ∈ 𝐵′𝐴′ ⃡       maka titik-titik 

𝑃2, 𝐴′, 𝑆 segaris. Oleh karena 𝐶 − 𝑄2
′ − 𝐴′ maka 𝑃 − 𝑆 − 𝐵. Sebaliknya, misalkan 

𝑃 − 𝑆 − 𝐵.  Berdasarkan Lemma 1 diperoleh titik potong 𝑄1 pada sisi 𝐵𝐶. Titik 

𝑃2 dan titik 𝑃′ berada pada sisi berbeda dari garis 𝐴′𝐶. Titik 𝑄1 dan titik 𝑃′ berada 

pada sisi yang sama dari garis 𝐴′𝐶. Diperoleh titik potong 𝑄2′ pada sisi 𝐴′𝐶. Jadi 

titik 𝑃 memiliki orbit orde 1 pada segitiga sembarang 𝐴𝐵𝐶. □ 

Berdasarkan Teorema 3, koordinat titik 𝑃 dibatasi oleh titik 𝑆. Hal ini untuk 

menjamin adanya titik potong antara garis 𝑃𝑃2 dengan sisi 𝐶𝐴′. Jika 𝑆 − 𝑃 − 𝐵 

maka tidak terdapat titik potong antara garis 𝑃𝑃2 dengan sisi 𝐶𝐴′. Hal ini 

mengakibatkan tidak adanya titik pantul 𝑄2 pada sisi 𝐴𝐶.  
Teorema 4 

Misalkan ∠𝐶 lancip. Jika 𝛼 ≤
𝜋

2
 dan 𝛽 ≤

𝜋

2
 maka terdapat orbit orde 1 pada 

segitiga sembarang 𝐴𝐵𝐶 untuk tiap titik 𝑃 di antara titik 𝐴 dan titik 𝐵. 

Bukti. 

Berdasarkan Lemma 2 diperoleh jika 𝛼 >
𝜋

2
 maka titik 𝑆 berada di kiri titik 𝐵. 

Dengan menggunakan kontraposisi diperoleh jika titik S tidak berada di kiri titik 

B, maka 𝛼 <
𝜋

2
Akibatnya, orbit orde 1 pada segitiga sembarang 𝐴𝐵𝐶 terdapat 

untuk tiap titik 𝑃 di antara titik 𝐴 dan titik 𝐵. □ 

 

Solusi Masalah Biliar Alhassan Untuk Meja Berbentuk Segitiga Sama Kaki 

Masalah kedua yaitu misalkan segitiga sama kaki KLM dengan 𝐾𝐿 = 2,
𝑀(1, 𝑡) dan 𝑃(𝑐, 0) ∈ 𝐾𝐿̅̅ ̅̅ , 𝑃 ≠ 𝐾, 𝑃 ≠ 𝐿. Misalkan 𝜃 = 𝑚∠𝐾 = 𝑚∠𝐿, 𝑚∠𝑀 =
𝜋 − 2𝜃. Adakah titik-titik pantul pada sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝑀 sehingga bola dari titik 

P memantul dua kali pada tiap sisi 𝐿𝑀 dan sisi 𝐾𝑀 lalu kembali ke titik P? 

 
Gambar 10. Segitiga Sama Kaki KLM 

Untuk menentukan orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀, caranya sama 

dengan pembahasan pada bagian sebelumnya. Terlebih dahulu dibuat jaring-jaring 

pencerminan. Jaring-jaring pencerminan dibuat dengan cara mencerminkan 
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segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀 berturut-turut terhadap sisi 𝐿𝑀, 𝐾2𝑀, 𝐾2𝐿2, 𝐿2𝑀, 𝐾3𝑀2.  
Jadi diperoleh ∆𝐾2𝐿𝑀 = 𝑟𝑒𝑓𝐿𝑀(∆𝐾𝐿𝑀), ∆𝐾2𝐿2𝑀 =
𝑟𝑒𝑓𝐾2𝑀(∆𝐾2𝐿𝑀),∆𝐾2𝐿2𝑀2 = 𝑟𝑒𝑓𝐾2𝐿2

(∆𝐾2𝐿2𝑀), ∆𝐾3𝐿2𝑀2 =

𝑟𝑒𝑓𝐿2𝑀2
(∆𝐾2𝐿2𝑀2), ∆𝐾3𝐿3𝑀2 = 𝑟𝑒𝑓𝐾3𝑀2

(∆𝐾3𝐿2𝑀2) 

  
Gambar 11. Orbit Orde 2 pada Segitiga Sama Kaki KLM 

Berdasarkan pembahasan orbit orde 1 pada segitiga sembarang ABC, lintasan 

terpendek yang menghubungkan 𝑃 − 𝑄𝑖 − 𝑃 adalah ruas garis yang 

menghubungkan titik P dengan titik 𝑃𝑛+1. Dalam kasus ini, orbit orde 2 pada 

segitiga sama kaki KLM adalah ruas garis 𝑃𝑃3. Untuk menentukan koordinat titik 

𝑃3, terlebih dahulu perlu ditinjau matriks transformasi yang digunakan untuk 

memperoleh 𝑃3. Perhatikan bahwa titik 𝑃 dicerminkan terhadap sisi 𝐿𝑀 dan sisi 

𝐾2𝑀 sehingga diperoleh 𝑃2 = 𝑅𝑀,2𝜋−4𝜃(𝑃). Kemudian titik 𝑃2 dicerminkan 

terhadap sisi 𝐾2𝐿2 sehingga 𝑃2 = 𝑟𝑒𝑓𝐾2𝐿2
(𝑃2). Terakhir titik 𝑃2 dicerminkan 

terhadap sisi 𝐿2𝑀2 dan sisi 𝐾3𝑀2 sehingga diperoleh 𝑃3 = 𝑅𝑀2,−(2𝜋−4𝜃)(𝑃2).  

Dengan demikian diperoleh 

 𝑃3 = 𝑅𝑀2,−(2𝜋−4𝜃)𝑅𝑀,2𝜋−4𝜃(𝑃)  

Terlebih dahulu ditentukan matriks transformasi 𝑅𝑀,2𝜋−4𝜃. 

(
𝑥′
𝑦′

) = (
cos 4𝜃 sin 4𝜃

−sin 4𝜃 cos 4𝜃
) (

𝑥 − 1
𝑦 − 𝑡

) + (
1
𝑡
) 

Berdasarkan matriks transformasi ini diperoleh koordinat titik 𝑃2 yaitu 

𝑃2 = (
(𝑐 − 1) cos 4𝜃 − 𝑡 sin 4𝜃 + 1

−(𝑐 − 1) sin 4𝜃 − 𝑡 cos 4𝜃 + 𝑡
) 

Koordinat titik 𝑀2 diperoleh dari pencerminan titik 𝑀 terhadap sisi 𝐾2𝐿2. Garis 

𝐾2𝐿2 diperoleh dengan merotasi garis 𝐾𝐿. Dengan menggunakan matriks 

transformasi 𝑅𝑀,2𝜋−4𝜃 dapat kita peroleh 

(
𝑥′ sin 4𝜃
𝑦′ cos 4𝜃

) = (
(𝑥 − 1) sin 4𝜃 cos 4𝜃 + (𝑦 − 𝑡) sin2 4𝜃 + sin 4𝜃

−(𝑥 − 1) sin 4𝜃 cos 4𝜃 + (𝑦 − 𝑡) cos2 4𝜃 + 𝑡 cos 4𝜃 
) 

Dengan metode eliminasi diperoleh  

𝑥′ sin 4𝜃 + 𝑦′ cos 4𝜃 = (𝑦 − 𝑡) sin2 4𝜃 + (𝑦 − 𝑡) cos2 4𝜃 + sin 4𝜃 + 𝑡 cos 4𝜃 

(𝑥′ − 1) sin 4𝜃 + (𝑦′ − 𝑡) cos 4𝜃 = 𝑦 − 𝑡 

𝑦 = (𝑥′ − 1) sin 4𝜃 + (𝑦′ − 𝑡) cos 4𝜃 + 𝑡 

Subtitusikan ke persamaan garis 𝐾𝐿 menjadi (𝑥′ − 1) sin 4𝜃 + (𝑦′ − 𝑡) cos 4𝜃 +
𝑡 = 0. Jadi persamaan garis 𝐾2𝐿2 adalah 𝑥 sin 4𝜃 + 𝑦 cos 4𝜃 + 𝑡 − sin 4𝜃 −
𝑡 cos 4𝜃 = 0.  Koordinat titik 𝑀2 dapat diperoleh dari 𝑀2 = 𝑟𝑒𝑓𝐾2𝐿2

(𝑀). 

.(
𝑥𝑚2

𝑦𝑚2
) = (

1 −
2 sin 4θ(sin 4θ+tcos 4θ+t−sin 4θ−tcos 4θ)

sin2 4θ+cos2 4θ

𝑡 −
2 cos4θ(sin 4θ+t cos4θ+t−sin 4θ−t cos4θ)

sin2 4θ+cos2 4θ

) 
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(
𝑥𝑚2

𝑦𝑚2
) = (

1 − 2t sin 4θ
t − 2t cos 4θ

) 

Matriks transformasi 𝑅𝑀2,−(2𝜋−4𝜃). 

(
𝑥′
𝑦′

) = (
cos 4𝜃 − sin 4𝜃
sin 4𝜃 cos 4𝜃

) (
𝑥 − 1 + 2𝑡 sin 4𝜃
𝑦 − 𝑡 + 2𝑡 cos 4𝜃

) + (
1 − 2𝑡 sin 4𝜃
𝑡 − 2𝑡 cos 4𝜃

) 

Selanjutnya dapat diperoleh 𝑃3 = 𝑅𝑀2,−(2𝜋−4𝜃)𝑅𝑀,2𝜋−4𝜃(𝑃). 

(
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑥 − 2𝑡 sin 4𝜃

−𝑦 + 2𝑡 − 2𝑡 cos 4𝜃
) 

(
𝑥′
𝑦′

) = (
𝑐 − 2𝑡 sin 4𝜃

2𝑡 − 2𝑡 cos 4𝜃
) 

Lemma 3 

Misalkan 𝛾(𝜃) = ∠𝑃𝑃3
        , 𝑃𝐿     . Besar sudut 𝛾 konstan untuk setiap nilai koordinat 

titik 𝑃. 

Bukti. 

Berdasarkan matriks matriks transformasi pada koordinat titik 𝑃3 diperoleh bahwa 

titik 𝑃3 merupakan hasil translasi titik 𝑃. Jadi untuk setiap titik 𝑃 ditranslasikan 

oleh vektor yang sama. Dengan demikian besar sudut 𝛾 konstan. □ 

Lemma 4 

Jika 𝜃 =
𝜋

4
 maka titik-titik 𝐾, 𝑀, 𝐾2 segaris dan titik-titik 𝐿, 𝑀, 𝐿2 segaris 

Bukti. 

Jika 𝜃 =
𝜋

4
 maka 𝑚∠𝑀 =

𝜋

2
. Berdasarkan sifat isometri pencerminan maka 

𝑚∠𝐿2𝑀𝐾2 = 𝑚∠𝐿𝑀𝐾2 = 𝑚∠𝑀 =
𝜋

2
. Jelas bahwa titik-titik 𝐾, 𝑀, 𝐾2 segaris dan 

titik-titik 𝐿, 𝑀, 𝐿2 segaris. □ 

Teorema 5 

Jika 𝜃 <
𝜋

4
 maka tidak terdapat orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀. 

Bukti. 

Dengan memisalkan 𝛼 = 𝛽 pada Teorema 2, diperoleh bahwa segitiga sama kaki 

𝐾𝐿𝑀 tidak memiliki orbit orde 1. Hal ini disebabkan tidak adanya titik potong 

pada sisi 𝐿𝑀. Hal ini juga berlaku untuk orbit orde 2. Dengan demikian, jika ∠𝑀 

tumpul maka tidak terdapat orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀.□ 

Teorema 6 

Misalkan ℎ1 dan ℎ2 garis-garis sejajar garis 𝐾𝐾3 dan 𝜃 >
𝜋

4
. Garis ℎ1 melalui titik 

𝑀 dan memotong sisi 𝐾𝐿 di titik 𝑅1. Garis ℎ2 melalui titik 𝑀2 dan memotong sisi 

𝐾𝐿 di titik 𝑅2.Titik 𝑃 memiliki orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀 jika dan 

hanya jika 𝑅1 − 𝑃 − 𝑅2. 

 
Gambar 12. Batas Koordinat Titik P 
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Bukti. 

Misalkan titik 𝑃 memiliki orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀. Terdapat 

titik potong 𝑄1 pada sisi 𝐿𝑀 sehingga 𝑀 − 𝑄1 − 𝐿. Terdapat pula titik potong 𝑄5′ 
pada sisi 𝐾3𝑀2 sehingga 𝐾3 − 𝑄5

′ − 𝑀2. Oleh karena 𝑀 − 𝑄1 − 𝐿 dan 𝐾3 − 𝑄5
′ −

𝑀2 dan besar sudut 𝛾 konstan, maka 𝑅1 − 𝑃 − 𝑅2. Sebaliknya, misalkan 𝑅1 −
𝑃 − 𝑅2. Oleh karena ℎ1 melalui titik 𝑀, ℎ2 melalui titik 𝑀2, dan besar sudut 𝛾 

konstan, maka terdapat titik-titik potong 𝑄1, 𝑄2
′ , 𝑄3

′ , 𝑄4
′ , 𝑄5′. Dengan demikian titik 

𝑃 memiliki orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀. □ 

 

Teorema 7 

Misalkan 𝑃 bukan titik tengah sisi 𝐾𝐿. Jika 
𝜋

3
≤ 𝜃 maka terdapat orbit orde 2 pada 

segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀 untuk tiap titik 𝑃 di antara titik 𝐾 dan titik 𝐿.  

Bukti. 

Jika 
𝜋

3
≤ 𝜃 maka 𝜋 ≤ 3𝜃. Selanjutnya diperoleh 𝜋 − 2𝜃 = 𝛾 ≤ 𝜃. Oleh karena 

𝛾 ≤ 𝜃 maka setiap titik 𝑃 di antara titik 𝐾 dan titik 𝐿 memiliki orbit orde 2 pada 

segitiga sama kaki 𝐾𝐿𝑀. □   

Teorema 8 

Jika orde 𝑛 genap maka 𝑛 = 2. 

Bukti. 

Berdasarkan matriks transformasi pada orbit orde 2, titik 𝑃3 merupakan hasil 

translasi titik 𝑃. Hal yang sama juga berlaku untuk titik 𝑃5. Titik 𝑃5 merupakan 

hasil translasi titik 𝑃3. Jadi titik 𝑃𝑘 dengan 𝑘 ganjil merupakan hasil translasi titik 

𝑃3. Jadi dapat disimpulka bahwa jika orde 𝑛 genap maka 𝑛 = 2. □ 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Solusi masalah biliar Alhassan yang telah dipaparkan antara lain: 

1. Untuk meja berbentuk segitiga sembarang ABC 

 Misalkan segitiga sembarang 𝐴𝐵𝐶 dengan 𝐴𝐵 = 2, 𝑀(𝑎, 𝑡) dan 𝑃 ∈
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝑃 ≠ 𝐴, 𝑃 ≠ 𝐵. Misalkan 𝛼 = 𝑚∠𝐴, dan 𝛽 = 𝑚∠𝐵 sehingga 𝑚∠𝐶 = 𝜋 −
(𝛼 + 𝛽). 

a. Jika 𝜶 + 𝜷 <
𝝅

𝟐
 atau 𝒎∠𝑪 = 𝝅 − (𝜶 + 𝜷) tumpul maka segitiga sembarang 

ABC tidak memiliki orbit orde 1. 

b. Misalkan 𝜶 + 𝜷 ≥
𝝅

𝟐
. 

• Jika 𝜶 ≤
𝝅

𝟐
 dan 𝜷 ≤

𝝅

𝟐
 maka segitiga sembarang ABC  memiliki orbit orde 

1 untuk tiap P di antara titik A dan B. 

• Jika 𝜶 >
𝝅

𝟐
 dan garis 𝑩′𝑨′ memotong garis 𝑨𝑩 di titik 𝑺, maka segitiga 

sembarang ABC memiliki orbit orde 1 untuk tiap titik P di antara titik A 

dan S. 

2. Untuk meja berbentuk segitiga sama kaki KLM 

  Misalkan segitiga sama kaki KLM dengan 𝐾𝐿 = 2, 𝑀(1, 𝑡), 𝑚∠𝑀𝐾𝐿 =
𝑚∠𝑀𝐿𝐾 = 𝜃, dan terdapat titik 𝑃(𝑐, 0) pada sisi KL.  

a. Jika 𝜽 <
𝝅

𝟒
 atau 𝒎∠𝑴 = 𝝅 − 𝟐𝜽 tumpul, maka segitiga sama kaki KLM tidak 

memiliki orbit orde 2. 

b. Misalkan 𝜽 >
𝝅

𝟒
, dan P bukan titik tengah 𝑲𝑳̅̅ ̅̅ . 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 164 

 

  
 

• Jika 
𝝅

𝟑
≤ 𝜽 maka terdapat orbit orde 2 pada segitiga sama kaki KLM untuk 

tiap titik P di antara titik K dan titik L. 

• Misalkan 𝒉𝟏 dan 𝒉𝟐 garis-garis sejajar garis 𝑲𝑲𝟑. Garis 𝒉𝟏 melalui titik 𝑴 

dan memotong sisi 𝑲𝑳 di titik 𝑹𝟏. Garis 𝒉𝟐 melalui titik 𝑴𝟐 dan memotong 

sisi 𝑲𝑳 di titik 𝑹𝟐.Titik 𝑷 memiliki orbit orde 2 pada segitiga sama kaki 

𝑲𝑳𝑴 jika dan hanya jika 𝑹𝟏 − 𝑷 − 𝑹𝟐. 

Berdasarkan kesimpulan ini maka dapat diperoleh bahwa segitiga ABC dengan 

∠𝐶 tumpul tidak memiliki orbit orde 1. Segitiga lancip ABC memiliki orbit orde 1 

untuk setiap posisi awal bola pada sisi AB. Segitiga ABC dengan ∠𝐴 tumpul 

memiliki orbit orde 1 untuk posisi awal bola di antara titik A dan titik potong garis 

𝐵′𝐴′ dengan garis 𝐴𝐵.  Segitiga sama kaki KLM dengan ∠𝑀 tumpul tidak 

memiliki orbit orde 2.  Segitiga sama kaki KLM dengan ∠𝑀 tak tumpul, memiliki 

orbit orde 2 untuk posisi awal bola di antara titik potong garis ℎ1 dengan garis 𝐾𝐿 

dan titik potong garis ℎ2 dengan garis 𝐾𝐿. 

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dikaji lebih lanjut solusi masalah 

biliar Alhassan pada segitiga sembarang atau segitiga sama kaki ABC dengan 

orbit orde n dengan n ganjil, 𝑛 > 1. 
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PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG PESAWAT TERBANG TUJUAN 

DOMESTIK DENGAN ARIMA MUSIMAN  

Affiati Oktaviarina 
  

Jurusan Matematika FMIPA Unesa 

affiatioktaviarina@unesa.ac.id 

 

Abstrak 

Pertumbuhan jumlah penumpang pesawat terbang mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Waktu perjalaan yang singkat, harga 

tiket yang bervariasi, banyaknya pilihan jadwal keberangkatan dan 

daerah tujuan merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk 

memilih menggunakan pesawat terbang. Data jumlah penumpang 

pesawat terbang tujuan domestik dari tahun 2013-2017 merupakan 

data time series, ARIMA Musiman adalah suatu metode yang dapat 

digunakan untuk meramalkan data time series musiman. ARIMA 

(0,1,1)(0,1,0)[12] yang mempunyai bentuk persamaan 

∅0(𝐵)∅0(𝐵12)(1 − 𝐵)1(1 − 𝐵12)1𝑍𝑡 = 𝜃0(𝐵)𝜃0(𝐵12)𝑎𝑡 terpilih 

sebagai model terbaik untuk data jumlah penumpang pesawat terbang 

tujuan domestik karena mempunyai nilai AIC terkecil yaitu 239,6 dan 

plot residunya random. Hasil peramalan September 2017 sampai 

dengan Agustus 2018 memperlihatkan jumlah penumpang pesawat 

terbang tujuan domestik mengalami kenaikan. 

Kata kunci: ARIMA, ARIMA Musiman, AIC  

 

Moda transportasi udara yaitu pesawat terbang merupakan pilihan yang 

tepat untuk melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu yang relatif singkat. 

Moda jenis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia mengingat Indonesia 

adalah kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pertumbuhan 

jumlah penumpang pesawat terbang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Harga tiket yang bervariasi, banyaknya pilihan jadwal keberangkatan dan rute 

penerbangan merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memilih 

menggunakan pesawat  terbang.  

Rute penerbangan tujuan domestik merupakan salah satu rute penerbangan 

yang disediakan oleh pihak maskapai untuk melayani penerbangan antar kota atau 

antar pulau dalam negeri. Data jumlah penumpang pesawat terbang tujuan 

domestik bulan Januari 2013 sampai dengan Agusus 2017 yang diakses melalui 

website www.bps.go.id menunjukkan terjadinya kenaikan dari tahun ke tahun. 

 

ARIMA Musiman adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk 

memodelkan dan meramalkan data time series musiman. Menurut (Bas, Ortiz, 

Ballesteros, & Martorell, 2017) suatu runtun waktu {𝑍𝑡, 𝑡 = 1, . . , 𝑁 } dibangun 

oleh suatu model ARIMA Musiman (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠 jika ∅𝑝(𝐵)∅𝑝(𝐵𝑆)(1 −

𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑆)𝐷𝑍𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)𝜃𝑄(𝐵𝑆)𝑎𝑡......................(1) dengan  

N  = banyaknya 

pengamatan 

, 𝜃𝑄(𝐵𝑆) = MA(q) musiman 

∅𝑝(𝐵) = AR(p) non musiman , d = banyaknya differencing non 
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musiman 

∅𝑝(𝐵𝑆) = AR(p) musiman , D = banyaknya differencing 

musiman 

𝜃𝑞(𝐵) = MA(q) non musiman , 𝑎𝑡 = Estimasi residu 

 

  Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji tentang ARIMA Musiman. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel Jhon menunjukkan bahwa tingkat 

inflasi Nigeria berpola musiman dan mengikuti model ARIMA Musiman 

(0,1,0)(0,1,1)(Emmanuel John, 2016). (Sharafi, Ghaem, Tabatabaee, & Faramarzi, 

2017) menghasilkan metode ARIMA Musiman (4,1,4)(0,1,0)12 dan ARIMA 

Musiman (4,1,4)(0,1,1)12 untuk mengukur trend penyakit Cutaneous Leshmaniasis 

dan penyakit tersebut mengikuti tren musiman. (Reddy, Ganesh, Venkateswaran, 

& Reddy, 2017) menunjukkan bahwa model ARIMA Musiman (1,0,0)(2,0,0)12 

sesuai untuk memodelkan data curah hujan di pesisir Andhra India. 

Data jumlah penumpang pesawat terbang tujuan domestik merupakan data 

runtun waktu musiman, berdasarkan para peneliti terdahulu maka untuk 

mengetahui pertumbuhan data jumlah penumpang pesawat terbang September 

2017 sampai dengan Agustus 2018 dapat menggunakan metode ARIMA 

Musiman. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan data jumlah penumpang pesawat terbang tujuan 

domestik yang diambil dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari 2013 

sampai dengan Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. 

Tahapan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah  

1. Membuat plot data untuk mengetahui apakah data mengikuti suatu pola 

tertentu. 

2. Membuat plot ACF dan PACF untuk menyelidiki apakah data sudah stasioner 

dalam varian. 

3. Melakukan differencing pada data non musiman dan musiman untuk 

menstasioner data. 

4. Membuat plot ACF dan PACF untuk mengetahui data telah stasioner. 

5. Melakukan penaksiran parameter model ARIMA Musiman dari data 

6. Menguji signifikansi parameter model ARIMA Musiman 

7. Memilih model ARIMA Musiman terbaik berdasarakan nilai AIC 

8. Menguji kevalidan model dengan uji independensi  residual dan uji residual 

9. Melakukan peramalan jumlah penumpang pesawat terbang tujuan domestik 

untuk 12 bulan ke depan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan plot data jumlah penumpang pesawat terbang tujuan domestik 

tahun 2013 sampai dengan 2017, terlihat bahwa pola data  mempunyai tren naik 

dan musiman tahunan.  
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Gambar 6. Plot Jumlah Penumpang Pesawat Domestik 2013-2017 

 

 
Gambar 7. Plot ACF  dan PACF Data Jum;ah Penumpang Pesawat Tujuan Domestik 

Pola gambar 2 menunjukkan bahwa data belum stasioner karena lag ACF dan 

PACF turun secara lambat.  

Tahap berikutnya adalah melakukan differencing terhadap data non 

musiman. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data yang stasioner. 

 
Gambar 8. Plot Differencing Data Non Musiman  
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Gambar 9. Plot ACF dan PACF Differencing Data Non Musiman 

Berdasarkan gambar 3 data terlihat stasioner, sedangkan  dari gambar 4 plot ACF 

dan PACF menunjukan adanya lag yang melewati garis signifikan dan turun/naik 

secara drastis.  

 
Tabel 2  Uji ADF Differencing Data Non Musiman Uji Augmented Dickey Fuller (ADF) dilakukan untuk mengecek apakah data telah stasioner terhadap mean. Hasil uji ADF adalah sebagai berikut: 

  Item Nilai 

Dickey-Fuller -6.1186 

Lag order 3 

p-value 0.01 

 

Nilai p-value yang dihasilkan oleh tes ADF pada tabel 1 kurang dari 𝛼 = 0,05.  

Hasil ini menunjukkan bahwa differencing data non musiman stasioner terhadap 

mean. Sedangkan uji Ljung-Box digunakan untuk mengetahui apakah data sudah 

stasioner terhadap varians. Hasil uji Ljung Box sebagai berikut.  
 

Tabel 3.Uji Ljung Box Differencing Data Non Musiman 

  Item Nilai 

X-squared 80.439 

df 20 

p-value 3.307e-09 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa differencing data non stasioner terhadap varians 

karena nilai p value hasil Ljung-Box kurang dari 𝛼 = 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa differencing data non musiman  telah stasioner terhadap mean 

dan varians 

 Setelah memperoleh kesimpulan bahwa differencing data non musiman 

telah stasioner, langkah berikutnya adalah melakukan differencing terhadap data 

musiman. 
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Gambar 5. Plot Differencing Data Musiman  

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa plot differencing data musiman telah  stasi

oner.  

 
Gambar 6. Plot ACF dan PACF DIfferencing Data Musiman 

Lag yang melewati garis signifikan dan turun/naik secara drastis Plot ACF dan PA

CF pada gambar 6 menunjukkan data telah stasioner dan adanya pola ARIMA. 

Untuk memastikan bahwa differencing data musiman benar-benar stasioner terhad

ap mean dan varian maka perlu dilakukan tes ADF dan Ljung Box sebagai berikut 

 
Tabel 3.. Hasil Tes ADF Differencing Data Musiman 

Item Nilai 

Dickey-Fuller -6.1186 

Lag order 3 

p-value 0.01 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa p value hasil tes ADF lebih kecil dari 𝛼 = 0,05, 

maka hal ini berarti differencing data musiman stasioner terhadap mean. 
 

Tabel 4. Hasil Tes Ljung Box Differencing Data Musiman 
Item Nilai 

X-squared 155.97 

df 20 

p-value < 2.2e-16 
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Tabel 4 menunjukkan p value hasil dari tes Ljung Box lebih kecil dari 𝛼 = 0,05 

maka differencing data musiman stasioner terhadap varians. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa differencing data musiman stasioner terhadap mean dan 

varians. 

Berdasarkan gambar 8 dan 9, plot ACF dan PACF dapat digunakan untuk 

menduga model ARIMA Musiman (Dindarloo, Hower, Trimble, Bagherieh, & 

Trimble, 2016). ARIMA Musiman yang diduga tepat untuk memodelkan data 

differencing data musiman adalah  

 
Tabel 5. Model ARIMA Musiman 

Model ARIMA Musiman AIC 

(0,1,1)(0,1,0)[12] 239,6 

(0,1,1)(0,1,1)[12] 241,32 

(1,1,1)(0,1,0)[12] 240,58 

 (1,1,1)(0,1,1)[12] 242.39 

 

Menurut (Wang, Feng, & Liu, 2013) model ARIMA Musiman dengan nilai AIC 

terkecil merupakan model ARIMA Musiman terbaik., oleh karena itu model 

ARIMA (0,1,1)(0,1,0)[12] yang mempunyai bentuk persamaan 

∅0(𝐵)∅0(𝐵12)(1 − 𝐵)1(1 − 𝐵12)1𝑍𝑡 = 𝜃0(𝐵)𝜃0(𝐵12)𝑎𝑡 terpilih sebagai model 

terbaik karena mempunyai nilai AIC terkecil. 

 Uji diagnostik dilakukan untuk mengetahui apakah residu dari model 

terbaik mempunyai residu yang bersifat random (Marita S, Winita S, 2015). 

 
Gambar 7. Plot Residu ARIMA (0,1,1)(0,1,0)(12) 

Residu ARIMA (0,1,1)(0,1,0)(12) bersifat random karena plot ACF dan PACF 

pada gambar 7 memperlihatkan bahwa tidak ada lag yang melebihi garis 

signifikan. Model ARIMA (0,1,1)(0,1,0)(12) dapat digunakan untuk melakukan 

peramalan periode waktu berikutnya. 

 Langkah terakhir adalah melakukan peramalan jumlah penumpang 

pesawat terbang tujuan domestik (dalam ratusan ribu) September 2017 sampai 

dengan Agustus 2018. Data hasil peramalan tersebut tersaji pada tabel 6 di bawah 

ini 
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Tabel 6. Hasil Peramalan 12 Bulan Berikutnya 

  1 2 3 4 5 6 

3751429 3853975 3953862 4051287 8091172 6858172 

7 8 9 10 11 12 

7750872 7882272 8056772 7793772 9739772 8811072 

Data peramalan di tabel 6 memperlihatkan bahwa jumlah penumpang pesawat 

cenderung mengalami kenaikan dari bulan ke bulan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ARIMA (0,1,1)(0,1,0)[12] yang 

mempunyai bentuk persamaan ∅0(𝐵)∅0(𝐵12)(1 − 𝐵)1(1 − 𝐵12)1𝑍𝑡 =
𝜃0(𝐵)𝜃0(𝐵12)𝑎𝑡 terpilih sebagai model terbaik untuk data jumlah penumpang 

pesawat terbang tujuan domestik karena mempunyai nilai AIC terkecil yaitu 239,6 

dan plot residunya random. Hasil peramalan September 2017 sampai dengan 

Agustus 2018 memperlihatkan jumlah penumpang pesawat terbang tujuan 

domestik mengalamai kenaikan. 

 Peneliti selanjutnya dapat menggunakan ARIMA multivariabel dengan 

melibatkan variabel yang mempengaruhi jumlah penumpang pesawat terbang 

tujuan domestik.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tiga standar 

nasional pendidikan yaitu kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga 

pendidikan, sarana dan prasarana terhadap akreditasi sekolah di Kota 

Makassar dan memperoleh model akreditasi sekolah dengan 

Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kovarians (covariance based). Dalam tahapannya dimulai 

dari input data, penetapan diagram jalur berdasarkan teori, estimasi 

parameter, dan evaluasi model. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dengan pengambilan data sebesar 40% dari SNP. Dari hasil 

penelitian analisis deskriptif terhadap dua jenis Sekolah Menengah 

yaitu SMAN dan SMAS. SMAN sudah terakreditasi A dan SMAS 

cenderung berakreditasi B. Meskipun beberapa sekolah berada di 

posisi yang berdekatan, secara deskriptif dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat kebergantungan spasial disini. Hasil analisis SEM diperoleh 

bahwa sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap akreditasi 

sekolah. Meskipun berdasarkan uji kebaikan model terdapat model 

yang kurang fit, tetapi model CFI dan TLI mendekati 0,90 sehingga 

dapat diterima dan model dikatakan layak. 

Kata kunci: akreditasi sekolah, structural equation modeling, 

covariance based, metode maximum likelihood, goodness of fit  

 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan teknik analisis 

multivariat generasi kedua yang menggabungkan antara model pengukuran seperti 

pada analisis dua pendekatan yaitu Covariance Based faktor dan model struktural 

seperti pada analisis regresi atau analisis jalur. SEM pertama kali dikembangkan 

oleh Joreskog (1973), Kesling (1972), dan Wiley (1973). SEM dibagi menjadi dan 

Component Based. Covariance Based sangat memperhatikan asumsi parametrik 

sehingga memungkinkan sampel yang lebih besar. Sampel yang kecil dapat 

memberikan hasil estimasi dan model statistik yang tidak baik. Alternatif lain 

dapat digunakan Component Based dengan syarat asumsi tidak dipersyaratkan.  

Sebagai generasi kedua dari analisis multivariat pada SEM memungkinkan 

dilakukannya pengujian terhadap regresi, hubungan dengan variabel lain, serta 

kombinasi antara beberapa variabel melalui analisis multivariat. SEM kini telah 

banyak digunakan dalam bidang ilmu yang lain seperti, kedokteran, sains, sosial, 

ekonomi, pendidikan, dan disiplin ilmu lainnya. Penelitian SEM dengan mudah 
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berkembang sangat pesat. Software Lisrel memudahkan para peneliti dalam 

mengolah data. 

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal dalam 

pelaksanaan sistem pendidikan yang harus dipenuhi dalam satuan pendidikan. 

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang 

bermutu. Akreditasi merupakan serangkaian dalam satuan pendidikan yang 

termuat di dalam peraturan Permendiknas tahun 2006. Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah Menengah (BAN-SM) dalam penentuannya mengacu pada delapan 

standar nasional pendidikan.  

Delapan standar yang ditetapkan adalah Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses Pendidikan (SPR), Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (SPT), Standar Sarana dan Prasarana (SSP), Standar 

Pengelolaan (SPL), Standar Pembiayaan Pendidikan (SPP), dan Standar Penilaian 

Pendidikan (SPN). Delapan SNP tersebut merupakan acuan dalam menentukan 

akreditasi. Penentuan pemeringkatan akreditasi dikelompokkan A, B, C, dan TT. 

A adalah unggul diberikan skor 86 sampai 100, B adalah baik diberikan skor 71 

sampai 85, C adalah cukup diberikan skor 56 sampai 70, dan TT adalah tidak 

terakreditasi dengan skor kurang dari 56. Semua klasifikasi penilaian didasarkan 

atas kuesioner yang diberikan sebanyak 129 butir pertanyaan. Oleh karena itu, 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijadikan acuan untuk memetakan secara 

utuh profil kualitas sekolah maupun madrasah. 

Hasil persentase berdasarkan jenis SMA bahwa SMAN di kota Makassar 

sudah terakreditasi A dan SMAS cenderung berakreditasi B. Namun, terdapat 

beberapa sekolah baru seperti SMA Plus Al-Ashri, SMA Ittihad, SMA Khatolik 

St. Dominikus, dan SMA Al-Bayan yang mendapat status akreditasi B. 

 
Structural Equation Modeling (SEM) 

SEM adalah penggabungan dari analisis faktor dan analisis jalur. Ada dua 

pendekatan dalam SEM yaitu pendekatan kovarians (covariance based) dan 

pendekatan komponen (component based). Pendekatan kovarians menggunakan 

metode maximum likelihood untuk meminimumkan perbedaan antara matriks 

kovarians yang dibentuk dari sampel data dengan matriks kovarians yang 

dibentuk dari model. Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh asumsi 

parametrik.  

Bollen (1989) menyatakan bahwa SEM mempunyai dua komponen model 

yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran adalah suatu 

model yang menghubungkan variabel indikator dengan variabel laten. Model 

struktural menggambarkan hubungan antara varaibel laten. Pola hubungan antar 

variabel laten dalam model struktural dianalisis dengan pendekatan analisis jalur. 

Pada model struktural dapat diketahui besar pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen baik secara langsung maupun tidak langsung.  
 

Implikasi Model Matriks Kovariansi  

Jika X adalah suatu vektor variabel indikator untuk variabel laten eksogen dan Y 

adalah vektor variabel indikator untuk variabel laten endogen, maka model 

persamaan pengukuran untuk X dan Y dapat ditulis : 
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𝑿 = 𝚲𝒙𝝃 + 𝜹 

𝒀 = 𝚲𝒚𝜼 + 𝜺 

dengan 𝑥, 𝑦 adalah indikator matriks 𝑞 × 1 dan 𝑝 × 1,  𝚲𝒙, 𝚲𝒚 adalah matriks 

faktor loading 𝑞 × 𝑛 dan 𝑝 × 𝑚, 𝝃, 𝜼 adalah variabel laten eksogen dan endogen  

dengan matriks 𝑛 × 1 dan 𝑚 × 1 dan 𝜹, 𝜺 adalah vektor galat matriks 𝑞 × 1 dan 

𝑝 × 1. Diasumsikan masing-masing berdistribusi  𝜹~𝑁(𝟎, 𝚯𝜹) dan 𝜺~𝑁(𝟎, 𝚯𝜺). 

 

Selain model persamaan pengukuran, model persamaan struktural yaitu hubungan 

antar variabel laten yang dapat dituliskan sebagai berikut 

𝜼 = 𝚪𝝃 + 𝜻 

dengan 𝜞 adalah matriks koefisien jalur variabel laten endogen terhadap laten 

eksogen (𝑚 × 𝑛) dan 𝜻 merupakan vektor galat pengukuran (𝑚 × 1) dalam 

persamaan struktural yang diasumsikan 𝜻~𝑁(𝟎, 𝚯𝜻).  

Ilustrasi dari masing-masing simbol di atas sebagai berikut : 

 
Gambar 1 Ilustrasi variabel laten eksogen dan endogen beserta masing-masing indikator. 

 

Misalkan variabel laten diambil SDM dan AS. SDM dan AS memuat 2 faktor 

loading. SDM dan AS pada 2 indikator menunjukkan model pengukuran dan laten 

SDM ke AS menunjukkan model struktural. Variabel ini digunakan untuk 

memodelkan matriks kovarians model, berdasarkan variabel yang diukur. Setelah 

memodelkan maka akan ditaksir parameter-parameter yang akan dibahas pada sub 

bab selanjutnya 

 
Estimasi Parameter 

Misalkan terdapat variabel indikator X  dan variabel laten 𝜼 yang memenuhi 

persamaan sebelumnya maka unsur-unsur matriks kovarians sampel S adalah  

𝐒 = [
𝑉𝑎𝑟(𝑿) 𝐶𝑜𝑣(𝜼, 𝑿)

𝐶𝑜𝑣(𝑿, 𝜼) 𝑉𝑎𝑟(𝜼)
] 

dalam menentukan matriks kovarians S maka dibentuk unsur-unsur pembentuk 

matriks kovarians model hipotesis. Berdasarkan persamaan matriks kovarians 

untuk X adalah variansi X itu sendiri yang dijelaskan sebagai berikut  

 𝑉𝑎𝑟(𝑿) = 𝐶𝑜𝑣(𝚲𝒙𝝃 + 𝜹, 𝚲𝒙𝝃 + 𝜹) 

= 𝚲𝒙
𝟐𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝝃) + 𝚲𝒙𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝜹) + 𝚲𝒙𝐶𝑜𝑣(𝜹, 𝝃) + 𝐶𝑜𝑣(𝜹, 𝜹) 

= 𝚲𝒙
𝟐𝑉𝑎𝑟(𝝃) + 𝑉𝑎𝑟(𝜹) 

= 𝚲𝒙
𝟐 + 𝚯𝜹       

dengan menggunakan asumsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu 

𝝃~𝑁(𝟎, 𝚽), 𝜹~𝑁(𝟎, 𝚯𝜹) dan 𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝜹) = 𝐶𝑜𝑣(𝜹, 𝝃) = 𝟎  

Matriks kovarian untuk 𝜼 adalah nilai harapan dari 𝜼𝜼′ yang dijelaskan sebagai 

berikut 

 𝑉𝑎𝑟(𝜼)  = 𝐶𝑜𝑣(𝚪𝝃 + 𝜻, 𝚪𝝃 + 𝜻) 
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= 𝜞𝟐𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝝃) + 𝜞𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝜻) + 𝜞𝐶𝑜𝑣(𝜻, 𝝃) + 𝐶𝑜𝑣(𝜻, 𝜻) 

= 𝛤2𝑉𝑎𝑟(𝝃) + 𝑉𝑎𝑟(𝜻) 

= 𝜞𝟐 + 𝚯𝜻        

dengan 𝝃 diasumsikan tidak berkorelasi dengan 𝜻 sehingga 𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝜻) =
𝐶𝑜𝑣(𝜻, 𝝃) = 𝟎 dan 𝜻~𝑁(𝟎, 𝚯𝜻)  

Selanjutnya, rumus untuk matriks kovarian antara X dan 𝜼  

  𝐶𝑜𝑣(𝑿, 𝜼) = 𝐶𝑜𝑣(𝚲𝒙𝝃 + 𝜹, 𝚪𝝃 + 𝜻) 

= 𝚲𝒙𝜞𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝝃) + 𝚲𝒙𝐶𝑜𝑣(𝝃, 𝜻) + 𝜞𝐶𝑜𝑣(𝜹, 𝝃) + 𝐶𝑜𝑣(𝜹, 𝜻) 

= 𝚲𝒙𝜞𝑉𝑎𝑟(𝝃) + 0 

= 𝚲𝒙𝜞   

diperoleh unsur-unsur dari matriks kovarian untuk model hipotesis, ∑(𝜽) adalah  

   ∑(𝜽) = [
𝚲𝒙

𝟐 + 𝚯𝜹 𝚲𝒙𝜞

𝚲𝒙𝜞 𝜞𝟐 + 𝚯𝜻

]    

 

Kebaikan Model 

Kebaikan model SEM dilihat berdasarkan nilai goodness of fit yang diperoleh 

model. Ada beberapa ukuran kesesuaian model salah satu nya adalah GFI yang 

digunakan untuk menguji kelayakan model analisis faktor konfirmatori.  

𝐺𝐹𝐼 = 1 −
𝑡𝑟[∑−1𝑆 − 𝐼)2]

𝑡𝑟[(∑−1𝑆)2]
 

Goodness of Fit Indeks (GFI) mengukur besarnya kovariansi di S yang diprediksi 

oleh kovariansi model dan mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Nilai GFI semakin 

mendekati nilai 1 semakin baik.  

 

METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder hasil 

akreditasi sekolah menengah tahun 2016. Data ini diperoleh dari dua sumber yaitu 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan website data sekolah dari 

kemendikbud (sekolah.data.kemdikbud.go.id). Sebanyak 113 Sekolah Menengah 

dengan 23 SMAN dan 90 SMAS. Data sekunder yang diperoleh kemudian 

ditransformasikan ke dalam bentuk ordinal dengan diberi pelabelan 1 sampai 4.  

Berdasarkan data yang diperoleh, 40% dari delapan standar nasional 

pendidikan diperoleh didalam penelitian ini. (1) Standar Kompetensi Lulusan 

berkaitan dengan siswa dan lulusan; (2) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan 

berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelayakan guru; (3) Standar sarana 

dan prasarana berkaitan dengan sarana dan prasarana. Ada 3 dari 8 SNP 

digunakan dalam penelitian ini.  

Pada penelitian ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam 

proses menganalisis data. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut : 

1. Eksplorasi data 

a. Melihat gambaran hasil akreditasi sekolah di kota Makassar dalam bentuk 

diagram batang yaitu frekuensi dari kategori-kategori. 

b. Melihat sebaran data akreditasi sekolah menggunakan scatter plot. 

2. Analisis model persamaan struktural  

a. Mendapatkan model berbasis konsep dan teori dan membuat diagram jalur 

b. Mengkonversi diagram jalur ke dalam persamaan 
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c. Menduga parameter yang terdiri dari penduga bobot, penduga loading 

factor, penduga koefisien jalur dan estimasi standar eror 

d. Menentukan koefisien parameter dan nilai t  

e. Menguji signifikansi parameter pada model pengukuran. 

f. Menguji signifikansi parameter pada model struktural  

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai statistik T pada parameter model 

struktural serta keragaman yang mampu dijelaskan (R2). 

g. Menentukan overall goodness fit model 

Ukuran kebaikan model menggunakan ukuran Chi-Square (𝝌𝟐), GFI, 

AGFI, RMSEA, CFI, TLI, dan PNFI. 

h. Membuat kesimpulan 

3. Modifikasi model persamaan struktural (bila dianggap perlu) 

Adapun diagram alir pada penelitian ini sebagai berikut. 

 
 

Gambar 2 Diagram alur penelitian tentang penerapan model persamaan struktural berbasis 

kovarians pada data sekunder sekolah terakreditasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Multivariat Normal  

Pengujian normal dapat dilakukan secara eksplorasi yaitu dengan plot chi-

square dan uji asumsi multivariat normal. Hasil pengujian multivariat normal 

beserta plot chi-square.  

H0 : Data berdistribusi multivariat normal 

H1 : Data tidak berdistribusi multivariat normal 

Berdasarkan uji asumsi multivariat normal berdasarkan skewness dan kurtosis 

serta scatter plot pada Gambar 3, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai 
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p-value < taraf nyata, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa data tidak berdistribusi multivariat normal.  

 

 
Gambar 3 Normalitas plot peluang data asli dari indikator nilai rata-rata akreditasi sekolah 

SMA Negeri dan Swasta di kota Makassar selama 5 tahun terakhir 

 

Analisis Model Persamaan Struktural  

1. Model Pengukuran  

Evaluasi model pengukuran berfokus pada hubungan-hubungan antara 

variabel laten dan variabel manifest. Tujuan dalam evaluasi model pengukuran 

adalah untuk menentukan validitas dan reliabilitas indikator-indikator dari suatu 

konstruk. Uji validitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menentukan 

kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel suatu variabel laten. 

Validitas suatu indikator dievaluasi dengan tingkat signifikansi pengaruh antara 

suatu variabel laten dengan indikatornya (Ghozali dan Fuad, 2014). Hubungan 

langsung antara indikator dan variabel laten dapat digambarkan pada Persamaan 

sebelumnya.  

 

 
 

Gambar 4 Model pengukuran yang menghubungkan variabel laten eksogen dan endogen 

dengan indikatornya.  
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Model pengukuran dapat dilihat berdasarkan validitas (convergent validity atau 

discriminant validity) dan reliabilitas (composite reliability). Convergent validity 

dinilai berdasarkan nilai loading factor untuk masing-masing pembentuk variabel 

laten. Nilai loading factor > 0.7 maka dianggap baik dan signifikan. Jika nilai 

loading 0.5 sampai 0.6 maka dapat dianggap cukup (Hair, dkk., 2010). Namun, 

jika loading factor < 0.7 maka dapat dilakukan modifikasi model secara 

menyeluruh. Hasil ini akan lebih efektif bila dilakukan analisis untuk 

menghasilkan indikator yang layak digunakan.  

 
Tabel 2 Hasil analisis loading factor dan T-value laten eksogen dan endogen pada model 

pengukuran 

Indikator Loading Factor T-value Keterangan 

Sarana dan Prasarana 

   Rombongan Belajar (X1) 0,83 16,23 Signifikan 

Ruang Kelas (X2) 0,54 12,16 Signifikan 

Laboratorium (X3) 0,37 4,7 Tidak Signifikan 

Sanitasi (X4) 0,15 2,73 Tidak Signifikan 

Prasasaran Lain (X5) 0,34 4,46 Tidak Signifikan 

Sumber Daya Manusia 

   Siswa Baru (X6) 0,84 16,06 Signifikan 

Siswa (X7) 0,90 16,52 Signifikan 

Siswa Lulus (X8) 0,79 13,77 Signifikan 

Guru (X9) 1,00 16,27 Signifikan 

Tenaga Kependidikan (X10) 0,53 12,51 Signifikan 

Kelayakan Guru 

   Sertifikasi (X11) 0,62 11,50 Signifikan 

Belum Sertifikasi (X12) 0,18 3,04 Tidak Signifikan 

Akreditasi Sekolah 

   Nilai Rata-Rata Akreditasi 

Sekolah (X13) 
0,54 

 
Signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis model pengukuran diperoleh convergent validity dan 

composite reliability. Nilai faktor loading masing-masing indikator yang tidak 

memenuhi kevalidan atau tidak lebih dari 0.5 adalah konstruk laten sarana dan 

prasarana yaitu banyaknya laboratorium (0,35), banyak sanitasi (0,14), banyak 

prasarana lainnya (0,32) dan konstruk laten kelayakan guru yang belum sertifikasi 

(0,27). Keragaman yang mampu dijelaskan beberapa variabel indikator terhadap 

variabel laten cukup baik. Sedangkan nilai reliabilitas setiap konstruk laten sarana 

dan prasarana (0,78), sumber daya manusia (0,97), kelayakan guru (0,49), dan 

akreditasi sekolah (0,49). Apabila nilai dari composite reliability < 0.70 

menunjukkan bahwa konstruk laten tidak reliabel (Hair, dkk., 2010). Keseluruhan 

reliabilitas konstruk laten terlihat pada Tabel 3.  

 
Tebel 3 Hasil analisis reliabilitas konstruk laten eksogen dan endogen pada model 

pengukuran 

Variabel Composite Reliability AVE Keterangan 

Sarana dan Prasarana 0,78 0,47 Reliabel 

Sumber Daya Manusia 0,97 0,89 Reliabel 

Kelayakan Guru 0,49 0,36 Tidak Reliabel 

Akreditasi Sekolah 0,49 0,49 Tidak Reliabel 
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Pengukuran AVE dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score 

konstruk laten. Hasil AVE lebih konservatif dibandingkan nilai composite 

reliability. Diharapkan nilai AVE harus lebih besar dari 0.50 (Hair, dkk., 2010). 
 

2. Model Struktural 

Evaluasi model struktural berfokus pada hubungan-hubungan antara 

variabel laten eksogen dan endogen. Tujuan dalam menilai model struktural 

adalah untuk memastikan apakah hubungan-hubungan yang dihipotesiskan pada 

model konseptualisasi didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui survey 

(Ghozali dan Fuad, 2014).    

 

Hubungan antara variabel laten dapat dilihat pada hubungan antar konstruk. 

Model dikatakan signifikan apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model yang signifikan 

adalah sarana dan prasarana terhadap akreditasi sekolah dengan nilai t hitung 

(4.212) > t tabel (1.658). Sementara variabel laten yang tidak signifikan adalah 

sumber daya manusia terhadap akreditasi sekolah dan kelayakan guru terhadap 

akreditasi sekolah.  

 
Tabel 4 Pendugaan parameter pada model struktural yang menghubungkan antara 

variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen 

Jalur Koefisien Jalur Nilai t Keterangan 

SP -> AS 6.38 4.212 Signifikan 

SDM -> AS −5.66 −3.889 Tidak Signifikan 

KG -> AS −0.21 −4.624 Tidak Signifikan 

 

Model struktural yang tidak signifikan dilakukan modifikasi untuk mengevaluasi 

kembali. Berikut merupakan model struktural untuk akreditasi sekolah di kota 

Makassar.  

[𝐴𝑆] = [6.38 −5.66 −0.21] [
𝑆𝑃

𝑆𝐷𝑀
𝐾𝐺

] + [휁] 

Persamaan tersebut terdapat hubungan yang negatif koefisien korelasi sumber 

daya manusia dan kelayakan guru terhadap akreditasi sekolah. Adanya hubungan 

negatif menandakan hubungan yang tidak baik sedangkan hubungan yang positif 

menandakan bahwa koefisien korelasi terdapat hubungan yang baik terhadap 

akreditasi sekolah di kota Makassar. Dengan kata lain, nilai koefisien yang 

dihasilkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia adalah 6.38 dan -5.66. 

Artinya, semakin banyak dan lengkap sarana dan prasarana maka semakin 

mempengaruhi akreditasi sekolah. Sebaliknya, sumber daya manusia semakin 

bagus maka akreditasi sekolah semakin tidak bagus. Hal yang menunjukkan 

ketidakbagusan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya siswa baru, 

banyaknya siswa lulus, tetapi lulus dengan nilai yang tidak memuaskan atau 

banyaknya guru tetapi jarang masuk di sekolah untuk mengajar sehingga bisa 

menjadi sebab akreditasi sekolah kurang bagus. Tentu, banyaknya siswa baru pun 

bisa menjadi beban sekolah yang harus di didik. Hal ini perlu usaha sekolah yang 

tinggi lagi dalam mengatasinya.  
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Selanjutnya, kelayakan guru tidak berpengaruh positif terhadap akreditasi sekolah. 

Hal ini dilihat dari guru yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi. Tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akreditasi sekolah. Dengan 

demikian, adanya koefisien yang tidak signifikan kemungkinan dipengaruhi oleh 

faktor yang dijelaskan sebelumnya.    

 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh bahwa analisis jalur yang 

diberikan terhadap akreditasi sekolah sebesar (51%). Adapun nilai error (49%) 

merupakan variabel laten lain yang tidak dijelaskan didalam model ini. 
 

3. Evaluasi Kebaikan Model Fit 

Ada beberapa ukuran goodness of fit yaitu GFI, AGFI, CFI, TLI, dan 

PNFI. GFI mengukur seberapa besar covariance dari data yang dapat dijelaskan 

oleh model dan nilai berkisar 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai GFI atau mendekati 

1 maka semakin layak, tetapi nilai GFI sangat sensitif terhadap kompleksitas 

model sehingga kita harus melihat GFI (AGFI). AGFI digunakan untuk 

membandingkan model. Nilai AGFI sama halnya dengan nilai GFI. Semakin 

mendekati 1 maka semakin layak model tersebut. TLI sama saja dengan NNFI 

((Non Normed Fit Index) digunakan untuk mengatasi masalah terhadap 

kompleksitas model. Nilai TLI dikatakan fit apabila lebih besar daripada 0.9. 

Begitu juga dengan CFI, dikatakan baik apabila nilai CFI mendekatai 1 atau lebih 

besar daripada 0.9. PNFI menyesuaikan dari NFI. Nilai yang relatif tinggi relatif 

fit.  

  

Evaluasi model secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3. Ukuran kebaikan 

model diambil berdasarkan hasil analisis goodness of fit (GOF) dengan 

menggunakan software LISREL 92.0 versi student. 

 
Tabel 6 Evaluasi keseluruhan model dari faktor akreditasi sekolah yang dianalisis 

dengan covariance based structural equation modeling menggunakan software 

lisrel 92.0 versi student. 

Ukuran Kebaikan Model Target GOF Nilai Keterangan 

Chi-Square - 251.822 Diharapkan Kecil 

      p-value > 0.05 0.000 Kurang Baik 

GFI ≥ 0.90 0.747 Kurang Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.610 Kurang Baik 

RMSEA ≤ 0.08 0.170 Kurang Baik 

CFI ≥ 0.90 0.895* Dapat Diterima 

TLI ≥ 0.90 0.861* Dapat Diterima 

PNFI ≥ 0.90 0.657 Kurang Baik 

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh bahwa ukuran model goodness of fit  secara 

keseluruhan menunjukkan hasil yang belum baik. Beberapa ukuran yang kurang 

baik ditunjukkan dengan nilai RMSEA (0.170). Hal ini mengindikasikan bahwa 

model tidak fit. Ini juga berlaku sama dengan nilai p-value (0.000) yang jauh lebih 

kecil dari 0.05 sebagaimana yang disarankan Joreskog dan Sorbon (1996). 

Dengan kata lain, H0 ditolak. Menyatakan bahwa RMSEA model kurang daripada 

0.05. Tetapi lihat model yang dihasilkan CFI dan TLI sebesar 0.895 dan 0.861 

yang mendekati 0.90 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima.    
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KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan 

Pengaruh tiga standar nasional pendidikan diukur dari pengambilan data 

sebesar 40% yang paling berpengaruh terhadap akreditasi sekolah adalah standar 

sarana dan prasarana. Adapun koefisien determinasi dari hasil analisis jalur tiga 

standar adalah sebesar 51% sisanya merupakan variabel laten lain yang tidak 

dijelaskan di dalam model ini. Secara keseluruhan, model SEM yang didapatkan 

menunjukkan model yang kurang fit, tetapi model CFI dan TLI dapat diterima 

karena sudah mendekati nilai 0,90 sebagai goodness of fit. Jadi, model cukup 

dapat diterima. 
Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan pengambilan data berupa 

pernyataan kuesioner yang telah dibuat sendiri. Hal ini agar lebih memudahkan 

proses dalam menganalisis suatu data. Kemudian, peneliti selanjutnya diharapkan 

bisa membandingkan dengan SEM berbasis variance (PLS-GeSCA) yang 

merupakan metode structural equation modeling bebas asumsi.  
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Abstrak 

Distribusi Gumbel adalah salah satu tipe dari distribusi 

Generalized Extreme Value (GEV), atau biasa disebut sebagai 

distribusi nilai ekstrim tipe I yang memiliki dua parameter yaitu 

parameter lokasi (𝛼) dan parameter skala (𝛽). Distribusi Gumbel 

memiliki dua bentuk yaitu distribusi Gumbel Maksimum dan 

distribusi Gumbel Minimum. Distribusi Gumbel Maksimum 

merupakan distribusi yang umum digunakan, seperti memodelkan 

ketinggian banjir, curah hujan, dan kecepatan angin. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengestimasi parameter distribusi Gumbel 

Maksimum menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation 

(MLE) dan penerapan pada data curah hujan bulan Juni dari Stasiun 

pengamatan BMKG A. Yani Semarang tahun 1986-2015. Hasil 

estimasi parameter distribusi Gumbel Maksimum menggunakan 

metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) menghasilkan 

persamaan yang non linier, sehingga perlu dilakukan penghitungan 

dengan metode iteratif. Metode yang sering digunakan adalah metode 

Newton Raphson. Metode Newton Raphson terdapat dalam paket 

VGAM yang terdapat dalam software R. Hasil pengolahan 

menggunakan software R kemudian diterapkan dalam data curah 

hujan bulan Juni dari Stasiun pengamatan BMKG A. Yani Semarang 

tahun 1986-2015 untuk mengetahui rata-rata dan variansi data curah 

hujan pada bulan Juni. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan 

software R diperoleh nilai estimasi �̂� = 18,150570, �̂� = 17,355330 

dan nilai rata-rata = 28,168379, dan variansi = 495,466524. 

Kata Kunci: Distribusi Gumbel Maksimum, MLE, VGAM 

 

 

Estimasi paremeter adalah salah satu metode untuk menduga nilai parameter 

populasi dengan menggunakan nilai-nilai sampel. Tujuan dari estimasi parameter 

adalah penaksiran dari parameter yang dibangkitkan oleh informasi dari data 

(Hede, 2016). Hal yang paling penting dalam pengkajian suatu distribusi adalah 

mengestimasi parameter dari distribusi. Distribusi Gumbel adalah salah satu jenis 

distribusi Generalized Extreme Value (GEV), atau biasa disebut sebagai distribusi 

nilai ekstrim tipe I. Distribusi Gumbel memiliki dua parameter, yaitu parameter 

lokasi (𝛼)dan parameter skala (𝛽). Berdasarkan nilai ekstrimnya, distribusi 

Gumbel dibedakan menjadi dua yaitu distribusi Gumbel Maksimum dan 

Distribusi Gumbel Minimum. 

mailto:elangplatina@gmail.com
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Distribusi Gumbel Maksimum digunakan untuk memodelkan distribusi 

nilai maksimum ekstrim, seperti ketinggian banjir, curah hujan, dan kecepatan 

angin. Distribusi Gumbel Minimum digunakan untuk memodelkan distribusi nilai 

ekstrim minimum, seperti suhu terendah suatu wilayah. Distribusi Gumbel 

Maksimum merupakan distribusi yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan 

banyaknya permasalahan cuaca, seperti banjir dan hujan, yang sering terjadi. 

Estimasi parameter distribusi Gumbel Maksimum dalam penelitian ini 

menggunakan metode MLE. Metode MLE adalah salah satu metode terbaik untuk 

mengestimasi parameter, yaitu dengan memaksimumkan fungsi likelihood. 

Penggunaan metode MLE dalam estimasi parameter belum tentu memberikan 

persamaan yang closed form, yaitu persamaan yang tidak saling bergantung antar 

parameter, sehingga diperlukan analisis numerik lebih lanjut dengan cara iterasi. 

Penghitungan secara iterasi salah satunya menggunakan metode Newton Raphson. 

Metode iterasi  Newton Raphson disajikan dalam paket program VGAM dalam 

software R. 

Hasil estimasi parameter distribusi Gumbel Maksimum selanjutnya akan 

diterapkan pada data curah hujan bulan Juni dari Stasiun pengamatan BMKG A. 

Yani Semarang tahun 1986-2015. Selanjutnya, dari hasil estimasi ini akan dicari 

rata-rata dan variansi dari data. 

 

 

PEMBAHASAN 

Cumulative Distribution Function (Cdf), Rata-rata dan Variansi Distribusi 

Gumbel Maksimum 

Berdasarkan 𝑝𝑑𝑓 dari distribusi Gumbel Maksimum 

𝑓(𝑥) =
1

𝛽
𝑒𝑥𝑝 {(−

(𝑥 − 𝛼)

𝛽
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥 − 𝛼)

𝛽
)}  ; −∞ ≤ 𝑥 ≤ ∞ 

 

 

 

maka cdf dari distribusi Gumbel Maksimum adalah 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞

 

𝐹(𝑥) = ∫
1

𝛽
𝑒𝑥𝑝 {(−

(𝑡 − 𝛼)

𝛽
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑡 − 𝛼)

𝛽
)} 𝑑𝑡

𝑥

−∞

 

= ∫ exp(−𝑢) 𝑑𝑢
𝑢

∞

 

= − ∫ − exp(−𝑢) 𝑑𝑢
∞

𝑢

 

= exp (− 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥 − 𝛼)

𝛽
)) 

 

dengan 𝑢 = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑡−𝛼)

𝛽
) . 

 

Sehingga, cdf dari distribusi Gumbel Maksimum adalah (Ferrari dkk., 2015) 

𝐹(𝑥) = exp (− 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥 − 𝛼)

𝛽
)) , 𝑥 ∈ ℝ 
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dengan 𝛼 ∈ ℝ adalah parameter lokasi dan 𝛽 > 0 adalah parameter skala. 

Distribusi Gumbel Maksimum termasuk dalam distribusi peluang kontinu, 

sehingga rata-rata dan variansi dari distribusi Gumbel Maksimum adalah 

𝜇 = 𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

  

𝑣𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑥2) − [𝐸(𝑋)]2 

 
 

Rata-rata dari distribusi Gumbel Maksimum adalah 

𝝁 = 𝑬(𝑿) = ∫ 𝒙𝒇(𝒙)𝒅𝒙
∞

−∞

 

𝝁 = ∫ 𝒙
𝟏

𝜷
𝒆𝒙𝒑 {(−

(𝒙 − 𝜶)

𝜷
) − 𝒆𝒙𝒑 (−

(𝒙 − 𝜶)

𝜷
)} 𝒅𝒙

∞

−∞

 

 

dengan 𝑢 = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥−𝛼)

𝛽
) 

 

Sehingga diperoleh, 

 

E(X) = − ∫ (𝜶 − 𝜷 𝐥𝐧(𝒖)) 𝐞𝐱𝐩(−𝒖)𝒅𝒖
𝟎

∞
 

 

berdasarkan persamaan bilangan Euler Konstan yang diturunkan dari fungsi 

Gamma(Diamond, 2008), 

𝚪′(𝟏) = ∫ 𝐥𝐧(𝒕) 𝒆−𝒕 𝒅𝒕
∞

𝟎

= −𝜸 

Sehingga, 

E(X) = − ∫ (𝛼 − 𝛽 ln(𝑢)) exp(−𝑢)𝑑𝑢
0

∞
 

= 𝛼 ∫ exp(−𝑢)𝑑𝑢 − 𝛽 ∫ ln(𝑢)
∞

0

exp(−𝑢)𝑑𝑢
∞

0

 

= 𝛼 + 𝛽𝛾 

Dengan nilai 𝛾 = 0,577218 

Sehingga rata-rata dari distribusi Gumbel Maksimum adalah (Mujere, 2011) 

𝐸(𝑋) = 𝛼 + 𝛽𝛾 

Selanjutnya adalah variansi dari distribusi Gumbel Maksimum, yaitu 

𝒗𝒂𝒓(𝑿) = 𝑬(𝒙𝟐) − [𝑬(𝑿)]𝟐 

 

Pertama akan dihitung 𝐸(𝑥2) sebagai berikut 

𝑬(𝒙𝟐)   = ∫ 𝒙𝟐𝒇(𝒙)𝒅𝒙
∞

−∞

 

 

= ∫ 𝒙𝟐
𝟏

𝜷
𝒆𝒙𝒑 {(−

(𝒙 − 𝜶)

𝜷
) − 𝒆𝒙𝒑 (−

(𝒙 − 𝜶)

𝜷
)} 𝒅𝒙

∞

−∞

 

= − ∫ (𝜶 − 𝜷 𝐥𝐧(𝒖))𝟐 𝐞𝐱𝐩(−𝒖)𝒅𝒖
𝟎

∞

 

 

dengan,𝑢 = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥−𝛼)

𝛽
) 
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Maka, 

𝑬(𝒙𝟐)   = ∫ (𝜶𝟐
∞

𝟎

− 𝟐𝜶𝜷 𝐥𝐧(𝒖) + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝟐(𝒖)) 𝐞𝐱𝐩 (−𝒖) 𝒅𝒖 

berdasarkan persamaan bilangan Euler Konstan yang diturunkan dari fungsi 

Gamma (Diamond, 2008), 

 

𝚪"(𝟏) = ∫ 𝐥𝐧(𝒕)𝟐 𝒆−𝒕𝒅𝒕 = 𝜸𝟐 +
𝝅𝟐

𝟔

∞

𝟎

 

Diperoleh, 

𝑬(𝒙𝟐)   = ∫ (𝜶𝟐
∞

𝟎

− 𝟐𝜶𝜷 𝐥𝐧(𝒖) + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝟐(𝒖)) 𝐞𝐱𝐩 (−𝒖) 𝒅𝒖 

= 𝜶𝟐 + 𝟐𝜶𝜷𝜸 + 𝜷𝟐𝜸𝟐 + 𝜷𝟐
𝟏

𝟔
𝝅𝟐 

 

Dengan nilai 𝛾 = 0,577218 

Selanjutnya untuk 

[𝑬(𝑿)]𝟐 = [𝜶 + 𝜷𝜸]𝟐 

= 𝜶𝟐 + 𝟐𝜶𝜷𝜸 + 𝜷𝟐𝜸𝟐 

 

Sehingga diperoleh, 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑥2) − [𝐸(𝑋)]2  

= (𝛼2 + 2𝛼𝛽𝛾 + 𝛽2𝛾2 + 𝛽2
1

6
𝜋2) − (𝛼2 + 2𝛼𝛽𝛾 + 𝛽2𝛾2) 

 

= 𝛽2
1

6
𝜋2  

Sehingga variansi dari distribusi Gumbel Maksimum adalah (Mujere, 2011) 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝛽2
1

6
𝜋2 

 

Estimasi Parameter Ditribusi Gumbel Maksimum Dengan Metode (MLE) 

Fungsi likelihood dari distribusi Gumbel Maksimum dengan dua parameter dapat 

dituliskan sebagai berikut 

𝐿(𝛼, 𝛽) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
 

= 𝑓(𝑥1) × 𝑓(𝑥2) … × 𝑓(𝑥𝑛)  

=
1

𝛽
𝑒𝑥𝑝 {(−

(𝑥1 − 𝛼)

𝛽
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥1 − 𝛼)

𝛽
)}

×
1

𝛽
𝑒𝑥𝑝 {(−

(𝑥2 − 𝛼)

𝛽
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥2 − 𝛼)

𝛽
)} × …

×
1

𝛽
𝑒𝑥𝑝 {(−

(𝑥𝑛 − 𝛼)

𝛽
) − 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑛 − 𝛼)

𝛽
)} 

 

L(𝛼,𝛽)= (
1

𝛽
)

𝑛

𝑒𝑥𝑝 {(− ∑
(𝑥𝑖−𝛼)

𝛽

𝑛
𝑖=1 ) − ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖−𝛼)

𝛽
)𝑛

𝑖=1 } 
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Selanjutnya adalah memaksimumkan logaritma dari fungsi di atas yang biasa 

disebut dengan fungsi log-likelihood dan didefinisikan sebagai berikut 

ln(𝐿) = ln [(
1

𝛽
)

𝑛

𝑒𝑥𝑝 {(− ∑
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽

𝑛

𝑖=1

) − ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

}] 
 

ln(𝐿) = −𝑛 ln(𝛽) − ∑
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
− ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Estimasi kemungkinan maksimum dari parameter 𝛼 dan 𝛽 diperoleh 

dengan menyelesaikan persamaan 
𝜕 ln  𝐿(𝛼,𝛽)

𝜕𝛼
=

𝜕 ln  𝐿(𝛼,𝛽)

𝜕𝛽
= 0. Turunan parsial 

ln 𝐿(𝛼, 𝛽) terhadap masing-masing parameter adalah sebagai berikut 

 

1. Turunan Parsial Terhadap 𝜶 

 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛼
=

𝜕

𝜕𝛼
[−𝑛 ln(𝛽) − ∑

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
− ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

] 
 

=
− ∑ 𝜕

(𝑥𝑖 − 𝛼)
𝛽

𝑛
𝑖=1

𝜕𝛼
−

∑ 𝜕 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)𝑛

𝑖=1

𝜕𝛼
 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛼
=

𝑛

𝛽
−

1

𝛽
∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

 

 

 

dengan, 𝑢 =
𝑥𝑖−𝛼

𝛽
 

 

2. Turunan Parsial Terhadap 𝜷 

 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛽
=

𝜕

𝜕𝛽
[−𝑛 ln(𝛽) − ∑

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
− ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

] 
 

=
−𝑛

𝛽
−

∑  𝜕
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
𝑛
𝑖=1

𝜕𝛽
−

∑  𝜕 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)𝑛

𝑖=1

𝜕𝛽
 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛽
= −

𝑛

𝛽
+ ∑ (

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽2
)

𝑛

𝑖=1

− [∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
) (

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽2
)

𝑛

𝑖=1

] 

 

 

dengan 𝑢 =
(𝑥𝑖−𝛼)

𝛽
 

 

 

Fungsi 
𝜕 ln  𝐿(𝛼,𝛽)

𝜕𝛼
, 

𝜕 ln  𝐿(𝛼,𝛽)

𝜕𝛽
 merupakan fungsi dalam 𝛼 dan 𝛽, sehingga nilai 

�̂� dan �̂� digunakan persamaan (Sujito dkk., 2015) 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛼
=

𝑛

𝛽
−

1

𝛽
∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

 = 0 
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𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛽
= −

𝑛

𝛽
+ ∑ (

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽2
)

𝑛

𝑖=1

− [∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
) (

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽2
)

𝑛

𝑖=1

] = 0 

  

Penyelesaian persamaan di atas membutuhkan langkah penyelesaian yang 

cukup rumit. Paket VGAM yang ada dalam software R dapat membantu 

memperoleh nilai �̂�, dan �̂�. Sebelum memulai iterasi, harus ditentukan dahulu 

nilai awal dari salah satu parameter yang akan ditaksir. Memilih nilai awal yang 

baik tidak selalu mudah (Yee, 2006). 

Penerapan Data  

Distribusi Gumbel Maksimum dapat diaplikasikan pada data curah hujan. 

Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan harian yang dipeoleh 

dari BMKG A. Yani Semarang. Data pada bulan Juni tahun 1986-2015  

menggambarkan keadaan curah hujan yang mencukupi untuk dianalisis 

menggunakan distribusi Gumbel Maksimum. Sebelum dilakukan analisis, langkah 

awal yang dilakukan adalah pendeteksian distribusi. Pendeteksian distribusi 

dilakukan dengan  menggunakan software Easyfit. Tabel 1merupakan data curah 

hujan bulan Juni tahun 1986-2015 yang diperoleh dari BMKG A. Yani Semarang: 
Tabel 1. Data 

 

 
Tabel 2 Pendeteksian Distribusi Data Curah Hujan Harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pendeteksian distribusi data menggunakan Easyfit, nilai 

statistik uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,10654 dan menempati ranking 

pertama, sehingga dapat disimpulkan distribusi Gumbel Maksimum sesuai untuk 

data curah hujan harian Stasiun BMKG A. Yani Semarang pada bulan Juni tahun 

1986-2015. 

No. Tahun 

Curah Hujan 

Bulan Juni 

(mm) 

No. Tahun 

Curah Hujan 

Bulan Juni 

(mm) 

No. Tahun 

Curah Hujan 

Bulan Juni 

(mm) 

1 1986 29,6 11 1996 1,5 21 2006 76,3 

2 1987 26,4 12 1997 15,5 22 2007 36,6 

3 1988 17,6 13 1998 6,3 23 2008 42,1 

4 1989 89,3 14 1999 27,4 24 2009 1,4 

5 1990 46,2 15 2000 17,4 25 2010 26,7 

6 1991 4,7 16 2001 27,8 26 2011 6,8 

7 1992 32,3 17 2002 5,2 27 2012 3,9 

8 1993 79,2 18 2003 0,1 28 2013 25,1 

9 1994 28,8 19 2004 53,6 29 2014 47,8 

10 1995 26,8 20 2005 48,4 30 2015 8,9 

No. Distribusi 
Kolmogorov Smirnov 

Statistik Rangking 

1 
Gumbel 

Maksimum 
0,10654 1 

2 Log-Pearson 3 0,11361 2 

3 Wakeby 0,11596 3 

4 Gen. Logistik 0,1194 4 

5 
Gen. Extreme 

Value 
0,12537 5 
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Paket VGAM yang ada dalam software R dapat membantu memperoleh 

nilai �̂�, dan �̂�. Hasil penaksiran dengan beberapa nilai awal disajikan dalam Tabel 

berikut: 

 
Tabel 3. Hasil Estimasi Parameter dengan Nilai Awal  Parameter 𝜷 

NilaiAwal parameter 𝜷 
HasilEstimasi 

𝜶 lokasi 𝜷 𝒔𝒌𝒂𝒍𝒂 

10 18,150560 17,355300 

17 18,150540 17,355060 

17,35 18,150570 17,355330 

18 18,150550 17,355150 

20 18,150550 17,355210 

 

Estimasi parameter distribusi Gumbel Maksimum dengan nilai awal yang 

berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu untuk mendapatkan 

hasil estimasi terbaik perlu dilihat besarnya error. Untuk mencari besar error dari 

masing-masing estimasi, maka nilai �̂� dan �̂� dimasukkan dalam turunan fungsi 

log likelihood dan selanjutnya ditentukan norm dari vektor error. 

 
Tabel 4. Error Estimasi Parameter dengan Nilai Awal Parameter 𝜷 

Nilai Parameter 

Error 

Norm 𝝏 𝐥𝐧(𝑳)

𝝏𝜶
 

𝝏 𝐥𝐧(𝑳)

𝝏𝜷
 

𝛼 =18,150560 

𝛽 =17,355300 
3,457149 -0,000047 3,457145 

𝛼 =18,150540 

𝛽 =17,355060 
3,457204 -0,000008 3,457204 

𝛼 =18,150570 

𝛽 =17,355330 
3,456142 -0,000052 3,456142 

𝛼 =18,150550 

𝛽 =17,355150 
3,457183 -0,000023 3,457183 

𝛼 =18,150550 

𝛽 =17,355210 
3,457169 -0,000023 3,457167 

 

Berdasarkan Tabel 2 dan 3, dengan meningkanya nilai awal yang 

dimasukkan, norm vektor error membentuk pola naik kemudian turun dan naik 

lagi. Pada Tabel 3 norm vektor error paling kecil adalah 3,456142 yang diperoleh 

ketika parameter �̂� = 18,150570 dan �̂� = 17,355330. Paramater ini diperoleh 

dengan memasukkan nilai awal 𝛼 = 17,35, sehingga untuk penghitungan 

selanjutnya digunakan parameter �̂� = 18,150570 dan �̂� = 17,355330. 

 

Rata-Rata Dan Variansi Data 

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, langkah selanjutnya adalah 

mencari rata-rata dan variansi dari data. Nilai rata-rata dan variansi dari distribusi 

Gumbel Maksimum pada data curah hujan diperoleh dengan cara 

mensubstitusikan nilai �̂� = 18,150570 dan �̂� = 17,355330 ke persamaan rata-

rata dan variansi distribusi Gumbel Maksimum sehingga diperoleh  

𝐸(𝑋) = 18,150570 + (17,35533 ×  0,577218) 

= 18,150570 + 10,017809 = 28,168379 

dan 
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𝑉𝑎𝑟(𝑋) = (17,355330 )2 ×
1

6
× (3,141593)2 

= 301,207479 ×
1

6
× 9,869606 = 495,466524 

Sehingga standar deviasi dari data curah hujan adalah 𝜎 = 22,259077. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah estimasi 

parameter distribusi Gumbel Maksimum menggunakan metode MLE diperoleh 

persamaan 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛼
=

𝑛

𝛽
−

1

𝛽
∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
)

𝑛

𝑖=1

 = 0 

𝜕 ln  𝐿(𝛼, 𝛽)

𝜕𝛽
= −

𝑛

𝛽
+ ∑ (

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽2
)

𝑛

𝑖=1

− [∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽
) (

(𝑥𝑖 − 𝛼)

𝛽2
)

𝑛

𝑖=1

] = 0 

 

Berdasarkan data curah hujan harian dari Stasiun BMKG A. Yani Semarang 

pada bulan Juni tahun 1986-2015, taksiran nilai parameter �̂� = 𝟏𝟖, 𝟏𝟓𝟎𝟓𝟕𝟎 dan 

�̂� = 𝟏𝟕, 𝟑𝟓𝟓𝟑𝟑𝟎. Penaksiran nilai parameter 𝜶 dan 𝜷 diperoleh dengan 

menggunakan paket VGAM pada software R. Nilai rata-rata dan variansi yang 

diperoleh adalah rata-rata = 𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟖𝟑𝟕𝟗 dan variansi = 𝟒𝟗𝟓, 𝟒𝟔𝟔𝟓𝟐. Estimasi 

parameter distribusi Gumbel Maksimum dapat menggunakan metode lain selain 

metode MLE dan penerapan data dapat pula dilakukan pada data lain selain data 

curah hujan. 
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PERBANDINGAN METODE LATENT ROOT REGRESSION DAN 

RIDGE REGRESSION DALAM PENANGANAN KASUS 

MULTIKOLINIERITAS  

 

Wisnu Setia Nugroho1), Puce Angreni2), Suci Astutik3) 
1,2,3)Universitas Brawijaya 

wisnu.059@gmail.com 

 

Abstrak 

Analisis regresi merupakan teknik analisis statistik untuk 

membuat model dan mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian 

parameter pada analisis regresi berganda ialah tidak ada hubungan 

linear antara variabel prediktor (non multikolinearitas). Dua metode 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas 

ialah Latent Root Regression (LRR) dan Ridge Regression. LRR atau 

regresi akar laten merupakan perluasan dari metode regresi komponen 

utama untuk pemeriksaan persamaan peramalan dan untuk 

pembuangan peubah peramal dimana menggabungkan matriks data 

yang berasal dari variabel peramal dengan respon yang telah 

dibakukan, sedangkan Ridge Regression merupakan analisis regresi 

dimana menghasilkan penduga bersifat bias karena adanya 

penambahan nilai 𝑐 akan tetapi mempunyai varian yang minimum 

ditunjukkan oleh nilai kuadrat tengah galat yang minimum, pemilihan 

nilai untuk mengatasi multikolinieritasnya menggunakan Ridge Trace. 

LRR yang kecil menandakan adanya kemungkinan 

ketergantungan atau ketidakbebasan linier di antara variabel-variabel 

bebas. Semakin kecil akar laten, semakin kuat ketidakbebasan linier 

tersebut. Akar laten yang bernilai nol menandakan adanya singularitas 

dan elemen pertama dari suatu vektor laten yang bernilai nol 

menunjukkan bahwa vektor laten tersebut tidak memiliki pengaruh 

variansi dalam variable respon (non multikolinieritas). Metode Ridge 

Regression didasarkan pada modifikasi metode kuadrat terkecil, yakni 

dengan menambahkan suku 𝒌𝑰 pada matriks (𝑿’𝑿) sebelum 

diinverskan sehingga menyebabkan melemahnya multikolinearitas. 

Dengan hasil dari nilai VIF baik menggunakan LRR maupun Ridge 

Regression akan mendeteksi adanya multikolinearitas, serta dapat 

membandingkan mana metode yang lebih baik. Selain dari nilai VIF 

dapat dilihat dari nilai R2 mana yang lebih tinggi dari Ridge 

Regression atau LRR. 

Kata kunci: LRR, Ridge Regression, Multikolinieritas, VIF 

 

Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan 

untuk menyelidiki hubungan atau pengaruh antara suatu variabel prediktor (𝑋) 

dengan variabel respon (𝑌). Analisis regresi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Regresi linier 
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antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor disebut regresi linier 

sederhana, sedangkan regresi linier antara satu variabel respon dengan dua atau 

lebih variabel prediktor disebut regresi linier berganda (Gujarati, 2010). 

Regresi linier berganda yang mempunyai banyak variabel prediktor, sering 

muncul masalah karena terjadinya hubungan linier antara dua atau lebih variabel 

prediktor. Variabel prediktor yang saling berkorelasi disebut kolinieritas ganda 

(multikolinieritas). Kolinearitas ganda menyebabkan estimator mempunyai varian 

yang besar, akibatnya interval estimasi cenderung lebih besar sehingga membuat 

variabel respon secara statistika tidak signifikan padahal nilai koefisien 

determinasi tinggi sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.  Salah satu 

asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linier berganda adalah tidak 

adanya multikolinieritas di antara variabel prediktor yang masuk ke dalam model.  

Multikolinearitas ditandai dengan adanya korelasi di antara peubah-peubah 

prediktor. Adanya multikolinearitas pada peubah-peubah prediktor 

mengakibatkan model regresi yang diperoleh jauh dari akurat, diantaranya 

pengujian hipotesis parameter berdasarkan metode  kuadrat terkecil. Untuk 

mengetahui adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung 

koefisien korelasi sederhana antara sesama variabel prediktor, jika terdapat 

korelasi sederhana yang hampir mendekati ±1 maka ini menunjukkan adanya 

masalah multikolinieritas. Selain itu, untuk mengukur adanya multikolinieritas 

yaitu dengan melihat nilai > 10 . VIF (Variance Inflation Factor) merupakan 

suatu faktor yang mengukur seberapa besar kenaikan ragam dari koefisien 

penduga regresi dibandingkan terhadap variabel bebas yang ortogonal jika 

dihubungkan secara linier. Gejala multikolinieritas menimbulkan masalah dalam 

model regresi. Korelasi antar variabel bebas yang sangat tinggi menghasilkan 

penduga model regresi yang berbias, tidak stabil, dan mungkin jauh dari nilai 

prediksinya. 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

multikolinieritas ini diantaranya Regresi Ridge dan Regresi Akar Laten. Metode 

Regresi Ridge akan menghasilkan penduga yang bias karena adanya penambahan 

nilai 𝜃∗(tetapan bias 𝑐) pada proses perhitungannya tetapi mempunyai varian yang 

minimum yang ditunjukan dari nilai Kuadrat Tengah Galat (Mean Square Error) 

yang minimum. Sementara, metode regresi akar laten merupakan perluasan dari 

metode regresi komponen utama, yaitu dengan menggabungkan matriks data yang 

berasal dari variabel prediktor dengan variabel respon yang telah dibakukan. 

Kemiskinan dibagi dikaji dengan konsep tingkat hidup seseorang yang 

dilihat dari tingkat pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan 

kondisi sosial masyarakat secara umum. Kemiskinan merupakan masalah yang 

kompleks dan pemecahannya tidak mudah. Komponen utama penyebab 

kemiskinan yang ada di masyarakat yaitu, rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa 

percaya diri, dan terbatasnya kebebasan. Ketiga aspek-aspek tersebut sangat 

berkaitan erat dalam mempengaruhi kemiskinan.  

 

METODE 

Analisis regresi adalah salah satu metode atau teknik statistika yang dapat 

digunakan untuk menyelidiki hubungan atau pengaruh antara suatu variabel 

dengan variabel lainnya. Variabel-variabel regresi yang berhubungan secara linier 

disebut regresi linier. Regresi linier yang menghubungkan satu variabel respon 
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dengan satu variabel bebas disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan 

regresi linier yang menghubungkan satu variabel respon dengan dua atau lebih 

variabel prediktor disebut regresi linear berganda (Kutner, et al., 2004).  

Bentuk umum dari persamaan regresi linier  

    𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1 + 휀𝑖                     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (1) 

dimana 

𝑛 > 𝑘 + 1 

𝑌𝑖 = respon ke – i 

𝛽0 = intersep 

𝛽𝑖 = koefisien variabel prediktor ke – i 

𝑋𝑖 = variabel prediktor ke – i, dan 

휀𝑖 = galat dari pengamatan ke – i. 

Dengan notasi matriks yang dituliskan sebagai berikut 

[

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] = [

1 𝑥11 ⋯ 𝑥𝑘1

1 𝑥12 ⋯ 𝑥𝑘2

1
1

⋮
𝑥1𝑛

⋱ ⋮
⋯ 𝑥𝑘𝑛

] [

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑘

] + [

휀1

휀2

⋮
휀𝑛

] (2) 

𝑌(𝑛x1) = 𝑋(𝑛x(𝑘+1))𝛽((𝑘+1)x1) + 휀(𝑛x1) 

Regresi linier berganda mempunyai asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, 

salah satunya ialah multikolinearitas.  

 

Multikolinearitas 

Multikolinearitas adanya hubungan linear diantara beberapa atau semua 

variabel prediktor pada model regresi linear berganda. Multikolinearitas 

disebabkan oleh metode dalam pengumpulan data yang dipakai tidak sesuai, 

kendala pada populasi yang digunakan sebagai sampel, spesifikasi model yang 

salah, dan model ang berlebihan maksudnya jumlah variabel prediktor melebihi 

jumlah data (Gujarati, 2003). Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas 

dengan menggunakan Variance Inflation Faktor (VIF), yang diberikan oleh 

𝑉𝐼𝐹𝑗 =
1

1−𝑅𝑗
2 (3) 

VIF merupakan unsur-unsur diagonal utama matriks korelasi C − (𝑋′𝑋)−1 dengan 

𝑅𝑗
2 merupakan koefisien determinasi yang didapat dari variabel bebas 𝑋𝑗 

diregresikan terhadap p variabel prediktor (Greene, 2003). Jika 𝑋𝑗 tidak 

berkorelasi dengan variabel bebas lain, maka 𝑅𝑗
2 akan bernilai kecil dan 𝑉𝐼𝐹𝑗 

mendekati 1. Sebaliknya jika 𝑋𝑗 mempunyai korelasi dengan variabel bebas lain, 

maka 𝑅𝑗
2 akan mendekati 1 dan 𝑉𝐼𝐹𝑗 menjadi besar. Jika nilai 𝑉𝐼𝐹𝑗 lebih dari 10, 

maka ini menunjukkan data mengalami masalah multikolinearitas. 

 

Regresi Ridge 

Regresi ridge sebagai metode pengukuran yang efisien untuk model regresi 

linear. Regresi ridge mempunyai kegunaan untuk mengatasi kondisi buruk yang 

diakibatkan dari tingkat korelasi yang tinggi antar beberapa peubah prediktor 

dalam model regresi sehingga menghasilkan matriks 𝑋′𝑋 yang hampir  singular 

dan akan menghasilkan penduga parameter model regresi yang tidak stabil 

(Draper dan Smith, 1992). Regresi ridge dapat menggurangi multikolinearitas 

karena terdapat tetapan bias (c) yang dapat memperkecil ragam penduga 
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dibandingkan ragam penduga pada regresi linear berganda. Misalkan 𝐹 adalah 

padanan matrik 𝑋 yang berpusat dan terskalakan. Jika model asal diberikan oleh  

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑍1 + 𝛽2𝑍2 + ⋯ + 𝛽𝑟𝑍𝑟 + 휀        (4) 

variabel bebas terpusat dan terskalakan yang baru adalah 𝑓𝑗𝑢 =
𝑍𝑗𝑢−𝑍𝑗

𝑆
𝑗𝑗
1/2 , dimana �̅�𝑗 

adalah rata-rata 𝑍𝑗𝑢, 𝑢 = 1,2, … , 𝑛, dan 𝑆𝑗𝑗 = ∑ (𝑍𝑗𝑢 − �̅�𝑗)
2

𝑢 . Jadi  

𝐹 =

[
 
 
 
 
𝑓11 𝑓21 ⋯ 𝑓𝑟1

⋮ ⋮ ⋮
𝑓1𝑢

⋮
𝑓1𝑛

𝑓2𝑢

⋮
𝑓2𝑛

⋯

⋯

𝑓𝑛1

⋮
𝑓𝑟𝑛]

 
 
 
 

                                     (5) 

dan 𝐹′𝐹 adalah matrik korelasi dari 𝑍 yang berukuran 𝑟 × 𝑟, model mempunyai 

(𝑟 + 1) parameter, termasuk 𝛽0. 

Dalam regresi ridge, biasanya 𝑌 hanya dipusatkan, tetapi jika diinginkan dapat 

pula diskalakan. Jika 𝑌 tidak diskalakan , model dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝑌𝑢 − �̅� =  𝛽1𝐹𝛽1𝑢 + 𝛽2𝐹𝛽2𝑢 + ⋯ + 𝛽𝑟𝐹𝛽𝑟𝑢 + 휀𝑢   (6) 

Dengan vektor estimasi kuadrat terkecil ditulis sebagai berikut 

𝑏𝐹(𝜃) = (𝐹′𝐹 + 𝜃𝐼𝑟)−1𝐹′𝑌                                (7) 

dimana 𝜃 bilangan positif yang berada dalam rentang (0,1). Untuk mendapatkan 

kembali estimasi parameter digunakan 

𝑏𝑗(𝜃) =
𝑏𝑗𝐹(𝜃)

𝑆
𝑗𝑗
1/2 ,   𝑗 = 1,2, … , 𝑟                         (8) 

dan 

𝑏0(𝜃) = �̅� − ∑ 𝑏𝑗
𝑟
𝑗=1 (𝜃)�̅�𝑗                               (9) 

sehingga terdapat vektor 𝑏(𝜃) = {𝑏0(𝜃), 𝑏1(𝜃), … , 𝑏𝑟(𝜃)}′ yang berukuran 
(𝑟 + 1) × 1. Jika 𝜃 ≠ 0 maka 𝑏𝑗(0), 𝑗 = 0,1,2, … , 𝑟, merupakan estimasi kuadrat 

terkecil dari parameter-parameter. Plot 𝑏𝑗𝐹(𝜃) atau plot 𝑏𝑗(𝜃) terhadap 𝜃 untuk 

𝑗 = 1,2, … , 𝑟 disebut plot ridge trace. Plot ini digambarkan dalam unit-unit 

korelasi, dimaksudkan untuk memungkinkan perbandingan langsung diantara 

efek-efek relatif dari berbagai koefisien, dan untuk membuang efek-efek dari 

penskalaan 𝑍 yang mempengaruhi ukuran estimasi koefisien-koefisien ini. 𝜃 yang 

meningkat mendekati 1 menyebabkan estimasi menjadi kecil, dan akan cenderung 

menuju nol bila 𝜃 menuju tak hingga. Kemudian dipilih sebuah nilai 𝜃, sebut saja 

𝜃∗. Saat 𝜃 telah dipilih (sama dengan 𝜃∗), 𝑏𝑗(𝜃
∗) digunakan dalam persamaan 

peramalan. Persamaan yang dihasilkan bukan dari estimasi kuadrat terkecil dan 

berbias, tetapi lebih stabil dan memberikan keseluruhan kuadrat tengah galat yang 

lebih kecil dan berbias, tetapi lebih stabil dan memberikan keseluruhan kuadrat 

tengah galat yang lebih kecil, pengurangan keragaman galat yang dicapai metode 

ini memiliki nilai lebih ketimbang bias yang ada. 

Salah satu metode pemilihan 𝜃∗ diajukan,  yaitu dengan menggunakan  

𝜃∗ =
𝑟𝑠2

{𝑏𝐹(0)}′{𝑏𝐹(0)}
  (10) 

dimana 

𝑟  = banyaknya parameter dalam model tanpa 𝛽0 

𝑠2 = kuadrat tengah residual dalam tabel analisis varian yang diperoleh 

berdasarkan (hasilnya sama) 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 194 

 

  
 

{𝑏𝐹(0)}′ = {𝑏1𝐹(0), 𝑏2𝐹(0), … , 𝑏𝑟𝐹(0)}

= {√𝑆11𝑏1(0), √𝑆22𝑏2(0), … , √𝑆𝑟𝑟𝑏𝑟(0)}    
 

Laten Root Regression (LRR) 

Latent root regression (LRR) atau biasa disebut regresi akar laten 

merupakan perluasan dari metode regresi komponen utama. Perbedaan kedua 

metode ini terletak pada nilai akar laten yang dihasilkan dari matriks korelasi yang 

dihasilkan. Pada metode LRR, matriks korelasi diperoleh dari penggabungan 

Variabel Respon dan Variabel Prediktor yang telah dibakukan yang dituliskan 

sebagai berikut: 

𝑍∗ = [𝑍𝑦, 𝑍] 

Dimana 

Z = matrik X yang telah dipusatkan dan diskalakan (dibakuan), 

𝑦 =
(𝑌 − 1�̅�)

𝑆𝑌𝑌
1/2

 

𝑆𝑌�̅� = ∑(𝑌𝑖 − �̅�)2 

Dengan demikian, 𝑍∗′𝑍 merupakan matrik korelasi gabungannya (augmented 

correlation matrix). 

Perluasan regresi komponen utama untuk pemeriksaan persamaan 

peramalan alternatif dan pembuangan peubah peramal serta menggabungkan 

matriks data  yang berasal dari variabel peramal yang dibakukan. Konsep regresi 

komponen utama yaitu tahap analisis menggunakan analisis komponen utama, 

penggunaan analisis ini akan dihasilkan variabel-variabel baru (komponen utama) 

yang merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel baru (komponen utama) 

yang merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel bebas asal dan antar 

variabel bebas baru ini bersifat saling bebas. Komponen utama dalam regresi akar 

laten diperoleh dari matriks koreelasi gabungan dengan variabel bebas dan 

variabel respon yang telah dibakukan.   

LRR atau regresi akar laten merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengatasi multikolinearitas pada analisis regresi linear 

berganda. Pada metode LRR unsur pertama 𝛾0𝑗 setiap vektor laten digunakan 

untuk meramalkan variabel responnya oleh vektor laten tersebut. Selanjutnya, 

komponen utama yang akan digunakan pada tahap analisis diperoleh dengan 

membuang komponen utama yang bersesuaian dengan nilai akar laten 𝜆𝑗 ≤ 0.05 

dan elemen pertama vektor laten|𝛾0𝑗 | ≤ 0.10 (Webster, Gunst dan Mason, 1974). 

Adanya akar laten yang kecil menandakan adanya kemungkinan ketergantungan 

dan ketidakbebasan linier di antara variabel-variabel bebas. Semakin kecil akar 

laten, semakin kuat ketidakbebasan linier tersebut (Draper dan Smith, 1992). Akar 

laten yang bernilai nol menandakan adanya singularitas dan elemen pertama dari 

suatu vektor laten yang bernilai nol menunjukkan bahwa vektor laten tersebut 

tidak memiliki pengaruh variansi dalam 𝑌 (Sharma dan James, 2008) 

Langkah- langkah analisis latent root regression dapat disajikan adalah sebagai 

berikut: 

Langkah pertama dalam analisis LRR adalah melakukan pembakuan data pada 

variabel tidak bebas (𝑌) dan variabel bebas (𝑋) untuk mendapatkan matriks 

korelasi (𝑍∗), yang dapat dituliskan dengan rumus: 
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𝑍∗ = [𝑌∗ ∣ 𝑋∗] 
Dengan  

𝑌∗ = matriks Y yang telah dilakukan 

𝑋∗ = matriks X yang telah dibakukan 

𝑍∗ = penggabungan matriks Y dan X yang telah dibakukan. 

Pembakuan data pada variabel tidak bebas dan variabel bebas diperoleh melalui 

rumus: 

𝑌𝑖
∗ = 

𝑌𝑖 − �̅�

√∑ (𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑗)2𝑛
𝑖=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

dan   

𝑋𝑖𝑗
∗ =

𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑗

√∑ (𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑗)2𝑛
𝑖=1

, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑘 

Langkah selanjutnya adalah menghitung matriks korelasi gabungan (augmented 

correlation matrix), yaitu 𝑍∗′𝑍∗. Akar laten (𝜆𝑗) dan vektor laten (𝛾𝑗) pada analisis 

LRR diperoleh dari matriks korelasi gabungan ini memenuhi persamaan berikut : 

|𝑍′𝑍 − 𝜆𝑗𝑰| = 0       

dan 

|𝑍∗′𝑍∗ − 𝜆𝑗𝑰|𝑌𝑗 = 0 

Setelah diperoleh akar laten dan vektor laten dari matriks korelasi gabungannya, 

selanjutnya melakukan analisis komponen utama. Komponen utama pada LRR 

diperoleh dengan menggunakan rumus: 

𝐶𝑗 = 𝛾0𝑗𝑌
∗ + 𝛾𝑗

0𝑋∗ 

dimana 

 𝛾𝑗
′ = (𝛾0𝑗, 𝛾1𝑗, 𝛾2𝑗, … , 𝛾𝑘𝑗) dan 

𝛾𝑗
0 = (𝛾1𝑗, 𝛾2𝑗, 𝛾3𝑗, … , 𝛾𝑘𝑗) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan adalah data yang mengandung multikolinieritas, dalam 

hal ini data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan 38 sampel 

kabupaten di Provinsi Jawa Timur, variabel responnya adalah tingkat kemiskinan 

dengan variabel bebas adalah persentase rata-rata lama sekolah, persentase rumah 

tangga yang menggunakan air bersih, persentase angka melek huruf dan indeks 

pembangunan manusia. 

Hasil  analisis  regresi linier yang diperoleh pada tabel 1 dengan model 𝑌 =
89.532 + 0.589𝑋1 + 0.027𝑋2 − 0.503𝑋3 − 0.541𝑋4 dan 𝑅2 = 0.752 dan nilai 

𝑅2 cukup besar namun dari uji-𝑡 veriabel-variabel bebas tidak signifikan. 

 
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 89.421 20.984  4.261 .000 

x1 .589 1.383 .186 .426 .673 

x2 .027 .047 .062 .578 .567 

x3 -.503 .196 -.527 -2.570 .015 

x4 -.541 .382 -.581 -1.418 .166 
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Dengan mengasumsikan bahwa data yang digunakan teleh memenuhi 

asumsi regresi selain asumsi nonmultikolinieritas 
 

Tabel 2. Nilai VIF 

     Collinearity Statistics 

     Tolerance VIF 

 X1 X2 X3 X4   

X1 1.000 -.429 .111 -.865 .040 25.297 

X2 -.429 1.000 .231 -.022 .649 1.542 

X3 .111 .231 1.000 -.353 .179 5.587 

X4 -.865 -.022 -.353 1.000 .045 22.330 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel bebas yang 

memiliki nilai VIF yaitu 𝑋4 dan 𝑋1 (nilai masing-masing 25.297 dan 22.330) 

yang melebihi nilai 10 yang menandakan terdeteksinya multikolinieritas. 

Sehingga diperlukan cara yang dapat mengatasi masalah multikolinieritas. Pada 

tinjauan pustaka cara yang dapat mengatasi multikolinieritas diantaranya adalah 

Regresi Ridge dan LRR. 

 

Regresi Ridge 

Sebelum regresi ridge dibentuk, dilakukan transformasi untuk 

meminimumkan kesalahan pembulatan. Dalam proses estimasi regresi ridge, 

pemilihan tetapan bias c melalui pendekatan nilai VIF dan Ridge Trace dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 1. Ridge Trace dan VIF 

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari pendekatan Ridge Trace dan VIF nilai c 

yang memberikan nilai VIF relative dekat dengan 1, yaitu pada 𝑐 = 0.1. diperoleh 

tabel 3. yang memberikan hasil sebagai berikut: 
Tabel 3. Koefisien Regresi Ridge 
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Semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, artinya asumsi 

nonmultikolinieritas terpenuhi. Berdasarkan tabel 3., dapat dibuat model regresi 

ridge yaitu �̂� = 69.78882 − 0.5612063𝑋1 + 0.01545263𝑋2 − 0.3839969𝑋3 −
0.2730414𝑋4. Model ini memiliki nilai R2 = 0.7166. 

 

Latent Root Regression 

Metode LRR dimulai dengan langkah pembakuan semua variabel bebas dan 

responya, kemudian membuat matriks korelasi gabungan seperti tabel 4. Berikut 
 

Tabel 4. Korelasi Gabungan  

 

Zy Z1 Z2 Z3 Z4 

Zy 1.00 -0.83 -0.33 -0.85 -0.83 

Z1 -0.83 1.00 0.46 0.90 0.97 

Z2 -0.33 0.46 1.00 0.32 0.52 

Z3 -0.85 0.90 0.32 1.00 0.87 

Z4 -0.83 0.97 0.52 0.87 1.00 

Kemudian menghitung akar laten 𝜆𝑗 dari matrik gabungan berikut dengan vector 

laten 𝛾𝑗 yang bersesuaian dengan 𝜆𝑗 yaitu: 

Akar Zy Z1 Z2 Z3 Z4 

Laten 𝜆𝑗 𝛾0𝑗 𝛾1𝑗 𝛾2𝑗 𝛾3𝑗 𝛾4𝑗 

𝜆4 = 3.86 0.46 -0.49 -0.28 -0.47 -0.49 

𝜆3 = 0.80 -0.24 0.07 -0.93 0.26 -0.02 

𝜆2 = 0.20 0.83 0.41 -0.16 0.12 0.33 

𝜆1 = 0.11 -0.21 0.26 -0.17 -0.82 0.43 

𝜆0 = 0.03 0.06 -0.72 -0.04 0.12 0.68 

 

Setelah menentukan akar laten dan vector laten mana yang tetap dipertahankan, 

kemudian dibentuk komponen utama berdasarkan koefisien vector laten. Terlihat 

bahwa 𝜆0 = 0.03 < 0.05 dan 𝛾0𝑗 = 0.06 < 0.10, artinya bahwa vector baris ini 

hendaknya dibuang saja. Untuk vektor baris lain tetap dipertahankan dimana nilai 

𝜆𝑗 > 0.05. Sehingga diperoleh matriks komponen utama sebagai berikut: 

 -0.06438 0.093638 0.168542 0.215012 

 0.056269 -0.06205 -0.02203 0.104277 

 -0.02903 0.067959 0.334666 0.125932 

PC= -0.06388 -0.05587 0.079774 -0.14355 

 -0.05114 -0.06741 0.053479 -0.03022 

 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
 -0.03274 -0.12108 -0.01694 -0.33485 

Kemudian diregresikan dengan variabel respon untuk melihat apakah masalah 

multikolinieritas telah teratasi. Proses analisis regresi tersebut dinamakan analisis 

regresi akar laten (Latent Root Regression). Berdasarkan analisis regresi akar 

laten diperoleh model regresi yang terbentuk yaitu �̂� = 12.165 − 6.439𝑋1 +
25.325𝑋2 − 7.346𝑋3 + 14.066𝑋4 dan nilai R2 = 1. Untuk nilai VIF setiap 

variabel bebas bernilai 1 yang berarti asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi dapat 

dilihat dari tabel 5. 

 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 198 

 

  
 

Tabel 5. Koefisien Regresi Akar Laten 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 12.165 .007  1632.582 .000   

pc1 -6.439 .135 -.072 -47.837 .000 1.000 1.000 

pc2 25.325 .102 .371 247.252 .000 1.000 1.000 

pc3 -7.346 .051 -.215 -143.199 .000 1.000 1.000 

pc4 14.066 .023 .902 601.529 .000 1.000 1.000 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Metode Regresi Ridge dan Latent Root Regression yang diterapkan pada 

data tingkat kemiskinan dapat menyelesaikan masalah multikolinieritas yang 

terjadi. Regresi Ridge memberikan model �̂� = 69.78882 − 0.5612063𝑋1 +
0.01545263𝑋2 − 0.3839969𝑋3 − 0.2730414𝑋4 dengan nilai R2 = 0.7166. 

Latent Root Regression menghasilkan model �̂� = 12.165 − 6.439𝑋1 +
25.325𝑋2 − 7.346𝑋3 + 14.066𝑋4 dan nilai R2 = 1. Terlihat bahwa nilai R2  

Latent Root Regression lebih tinggi dari Regresi Ridge sehingga memiliki metode 

yang lebih baik. 
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Abstrak 

Penyakit tuberkulosis masih merupakan salah satu penyakit 

yang menimbulkan masalah kesehatan di Indonesia. Angka kematian 

penyakit ini, mencapai 100 ribu dalam setahun atau sekitar 7-8 orang 

setiap 1 jam. Karena masih rentannya Indonesia terhadap penyebaran 

penyakit ini, maka diperlukanlah informasi agar bisa membantu dalam 

menanggulangi penyebaran penyakit ini. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk memberikan informasi variabel apa saja yang memengaruhi 

kejadian tuberkulosis di suatu wilayah, tidak hanya melihat secara 

global saja melainkan juga secara lokal, sehingga hasil analisis yang 

diperoleh lebih rinci perwilayah. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari kementerian kesehatan tahun 2016. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

geographical weighted regression (GWR). Analisis GWR dapat 

menganalisis tidak hanya pengaruh variabel secara global namun juga 

pengaruh ke masing-masing lokal wilayah. Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel prevalensi kejadian tuberkulosis di suatu 

wilayah sebagai variabel tidakbebasnya, sedangkan variabel bebasnya 

adalah persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, persentase 

penduduk miskin, kepadatan penduduk, persentase imunisasi BCG, 

rasio tenaga kerja kesehatan di suatu wilayah dan persentase rumah 

tangga kumuh di suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, kepadatan 

penduduk, dan persentase rumah tangga kumuh di suatu wilayah 

mempengaruhi prevalensi kejadian tuberkulosis di suatu wilayah 

dimana pengaruh variabel tersebut di tiap-tiap propinsi di Indonesia 

berbeda-beda. 

Kata kunci: Tuberkulosis, Wilayah, GWR  
 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan 

oleh bakteri Mycrobacterium tuberculosis, yang bisa menyerang organ manusia 

terutama paru-paru. Penyakit ini apabila tidak diobati dapat menyebabkan 

kematian. Di indonesia TB masih merupakan salah satu penyakit yang 

menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat, penderita TB di indonesia 

peringkat ke-3 setelah india dan china dengan total penderita 10% di dunia.  Data 

WHO menyebutkan bahwa pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus 

baru tuberkulosis atau 142 kasus/100.000 populasi, dengan 480.000 kasus 

multidrug-resistant. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru 

terbanyak kedua di dunia setelah India. Sebesar 60% kasus baru terjadi di 6 

negara yaitu India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan 

(Kemenkes RI, 2016). Sementara itu menurut perhitungan model prediction yang 
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berdasarkan data hasil survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014, estimasi 

prevalensi tuberkulosis tahun 2015 sebesar 643 per 100.000 penduduk dan 

estimasi prevalensi tuberkulosis tahun 2016 sebesar 628 per 100.000 penduduk. 

dr Subuh (detik health, 23 Maret 2017) mengatakan bahwa penyakit 

tuberkulosis merupakan penyakit menular di Indonesia yang paling besar angka 

kematiannya, mencapai 100 ribu dalam setahun atau sekitar 7-8 orang setiap 1 

jam, dimana resiko penularan penyakit tuberkulosis dipengaruhi oleh jumlah 

kuman, lamanya kontak, dan daya tahan tubuh seseorang. Data Kementerian 

Kesehatan menunjukan adanya peningkatan pada ditemukannya kasus 

tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2016, yaitu dari 330.729 kasus pada tahun 

2015 meningkat menjadi 351.893 kasus di tahun 2016. Jumlah kasus tertinggi 

yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 

Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi 

tersebut sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. 

 
        Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2017 

Gambar 1. Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk Tahun 2008-2016 

 

Bila dilihat dari Gambar 1 angka notifikasi kasus tuberkulosis pada tahun 

2016 meningkat sebesar 136 per 100.000 penduduk dibandingkan dengan tahun 

2015 sebesar 129 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan angka notifikasi kasus 

tuberkulosis tinggi yaitu DKI Jakarta (269), Papua (260) dan Maluku (209), dan 

Papua (223). Sedangkan angka notifikasi kasus tuberkulosis rendah yaitu Provinsi 

Bali (73), DI Yogyakarta (83) dan Riau (95) (Kemenkes RI, 2016). Menurut 

Tjandra Yoga, sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan tingginya kasus TB di 

Indonesia. Waktu pengobatan TB yang relatif lama (6-8 bulan) menjadi penyebab 

penderita TB sulit sembuh karena pasien TB berhenti berobat (drop) setelah 

merasa sehat meski proses pengobatan belum selesai. Selain itu, masalah TB 

diperberat dengan adanya peningkatan infeksi HIV/AIDS yang berkembang cepat 

dan munculnya permasalahan TB-MDR (Multi Drugs Resistant = kebal terhadap 

bermacam obat). Masalah lain adalah adanya penderita TB laten, dimana 

penderita tidak sakit namun akibat daya tahan tubuh menurun, penyakit TB akan 

muncul (Kemenkes, 2011). 

 Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kejadian tuberkulosis 

suatu daerah. Kemiskinan diberbagai masyarakat baik pada kalangan kota maupun 

di kalangan rumah-rumah industri, infrastuktur kesehatan yang buruk, perubahan 

demografik karena meningkatnya penduduk dunia dan perubahan struktur umur 

kependudukan, dan dampak pandemik HIV (Kemenkes RI, 2007). TB dapat cepat 

menular pada penduduk yang tinggal dirumah padat ,kurang sinar matahari dan 

sirkulasinya buruk atau lembab (Yoga, 2007). Hiswani (2009) mengatakan bahwa 
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keterpaparan penyakit TBC pada seorang di pengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti status sosial ekonomi ,status gizi,umur, jenis kelamin dan faktor sosial 

lainnya. 

 Masih rentannya Indonesia terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis ini, 

maka diperlukanlah informasi agar bisa membantu dalam menanggulangi 

penyebaran penyakit ini, agar penyebarannya bisa diminimalisir. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberikan informasi variabel apa saja yang 

memengaruhi kejadian tuberkulosis di suatu wilayah, tidak hanya melihat secara 

global saja melainkan juga secara lokal. Sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih 

rinci perwilayah dan kebijakan penanggulangannya bisa lebih terarah. Penelitian 

terhadap determinan kejadian tuberkulosis suatu wilayah telah banyak dilakukan 

namun sifatnya masih global. Padahal penularan penyakit tuberkulosis bisa secara 

spasial, sehingga harusnya analisis yang dilakukan juga secara spasial. Sehingga 

bisa dilihat variabel mana yang dominan memengaruhi suatu wilayah. Analisis 

Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan metode analisis yang 

memfasilitasi fenomena yang menjadi penyebab dominan variabel pada suatu 

wilayah. Model GWR merupakan pengembangan dari analisis regresi yang 

dikenal dengan regresi global. Namun, berbeda dengan regresi global yang nilai 

parameter modelnya konstan, parameter model GWR berbeda-beda pada setiap 

lokasi penelitian. Parameter pada model GWR dihitung pada setiap lokasi 

pengamatan, sehingga setiap lokasi pengamatan mempunyai nilai parameter 

regresi yang berbeda-beda.   

 

METODE 

A. Sumber Data dan Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari publikasi 

Kementerian Kesehatan yaitu buku Profil Kesehatan Indonesia. Selain itu 

beberapa data diambil dari publikasi BPS yaitu Statistik Indonesia 2017. 

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengacu pada kejadian tahun 

2016. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kajian 

teori dari penelitian sebelumnya. Adapun variabel prevalensi kejadian 

tuberkulosis (PREV_TB) di suatu wilayah sebagai variabel tidakbebas, sedangkan 

variabel bebasnya adalah persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 

(SANITASI_LAYAK), persentase penduduk miskin (PRSN_PDDKMSKN), 

kepadatan penduduk (KPDDT_PDDK), persentase imunisasi BCG 

(PRSN_IMUNBCG), rasio tenaga kerja kesehatan di suatu wilayah 

(RASIO_TENKES) dan persentase rumah tangga kumuh di suatu wilayah 

(RT_KUMUH). Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 

software SPSS, Geoda dan GWR4, sedangkan untuk menampilkan hasil dalam 

bentuk peta tematik peneliti menggunakan software Q-GIS. 

 

B. Metode Analisis 

Untuk mendapatkan determinan kejadian tuberkulosis  peneliti 

menggunakan metode analisis geographical weighted regression (GWR). 

Seperti dijelaskan pada latar belakang, analisis GWR merupakan 

pengembangan dari analisis regresi. Namun, berbeda dengan regresi global 

yang nilai parameter modelnya konstan, parameter model GWR berbeda-

beda pada setiap lokasi penelitian. Sehingga akan terdapat sebanyak n(p+1) 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 202 

 

  
 

parameter yang diestimasi pada model GWR, dimana n adalah jumlah lokasi 

pengamatan dan (p+1) adalah jumlah parameter. Pada model GWR, masing-

masing lokasi pengamatan bergeoreferensi, yaitu memiliki koordinat 

spasial. Koordinat spasial pada lokasi pengamatan ke-i dilambangkan 

dengan (ui,vi). Adapun model GWR dapat dituliskan sebagai berikut 

(Fotheringham, 2002:52): 

 

 

                                                                                               (1) 

yi   : Nilai observasi variabel respon pada pengamatan ke-i 

ß0(ui,vi) : Nilai konstanta/intercept pada pengamatan ke-i 

ßk(ui,vi) : Koefisien regresi variabel prediktor ke-k pada pengamatan ke-i 

xik  : Nilai observasi variabel prediktor ke-k pada pengamatan ke-i 

εi    : Error ke-i yang diasumsikan identik, independen, dan berdistribusi  

normal  dengan rata-rata nol dan varian konstan σ2 

ui,vi  : Menyatakan titik koordinat (longitude, latitude) lokasi pengamatan ke-i 

Berdasarkan Fotheringham (2002:123), ada dua asumsi yang digunakan 

dalam model GWR: 

a. Error term adalah independen, identik, dan mengikuti distribusi normal dengan 

rata-rata nol dan varians konstan [(휀𝑖~IIDN (0,𝜎2)] 

b. E(�̂�𝑖) = E(yi) untuk semua i 

 

Dalam melakukan analisis GWR peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai 

berikut. 

1. Melakukan pemilihan peubah bebas dan peubah tidak bebas yang digunakan 

dalam analisis berdasarkan studi literatur sebelumnya dan menduga parameter 

model regresi klasik menggunakan analisis regresi klasik berganda.   

2. Melakukan uji asumsi klasik pada model regresi yaitu asumsi kenormalan 

menggunakan Uji Jarque-Bera, asumsi multikolinieritas dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF), asumsi autokolerasi dengan Uji Durbin-

Watson, serta uji kehomogenan data dengan Uji Breusch-Pagan. Jika asumsi 

klasik terpenuhi maka regresi global yang terbaik, sedangkan jika asumsi 

tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya.  

3. Menguji efek keragaman spasial dengan menggunakan uji Breusch-Pagan 

dengan hipotesis H0 : σ
2(ui, vi) = … = σ2(un, vn) = σ2  (Data homogen) dan H1 

: minimal ada satu σ2(ui,vi) ≠ σ2(uj, vj) untuk i ≠ j, dengan i, j =1, 2,…, n atau 

(Data Heterogen). Statistik uji Breusch-Pagan sebagai berikut: 

𝐵𝑃 =  
1

2
ℎ′𝑍(𝑍′𝑍)−1𝑍′ℎ 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ℎ = (

𝑒𝑖
2

𝜎2 − 1)                                           (2) 

Z adalah vektor amatan peubah respon y yang berukuran (n × 1) dan sudah 

dibakukan untuk setiap pengamatan dengan i = 1, 2,…, n, ei2 adalah kuadrat 

galat untuk pengamatan ke-i dan σ2 merupakan ragam dari ei. Jika H0 gagal 

tolak maka digunakan model regresi, jika H0 ditolak digunakan model GWR 

dan lanjut ke langkah berikutnya  

4. Menentukan nilai lebar jendela optimum dengan melihat Cross Validation 

(CV) yang minimum. Formula yang digunakan untuk mengitung CV adalah 

sebagai berikut: 

CV =∑ [𝑦𝑖 − 𝑦≠�̂�(𝑏)]2𝑛
𝑖=1           (3) 
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Dimana ŷ ≠ (𝑏) merupakan nilai prediksi yi dengan pengamatan ke-i 

dikeluarkan dari proses estimasi. 

5. Menghitung matriks jarak dan matriks pembobot W(ui,vi) dengan fungsi 

kernel normal. Adapun formulanya sebagai berikut: 

W(ui, vi) = exp (1-(
𝑑𝑖𝑗2

ℎ𝑖(𝑞)
))2                                                            (4) 

Dengan h𝑖(𝑞) adalah lebar jendela adaptif yang menetapkan q sebagai jarak 

tetangga terdekat dari wilayah i. 

6. Menguji kebaikan model dengan melakukan uji F.  

Fh= 
(𝑅𝑆𝑆𝑂𝐿𝑆−𝑅𝑆𝑆𝐺𝑊𝑅)/𝑉

𝑅𝑆𝑆𝐺𝑊𝑅/𝛿1
=

𝐺𝑊𝑅𝐼𝑀𝑃/𝑉

𝑅𝑆𝑆𝐺𝑊𝑅/𝛿1
                                            (5) 

Dimana v = tr(𝑅0 − 𝑅1) dan 𝛿1 =tr(𝑅1). 

Hipotesis yang diuji adalah H0 : model GWR dan OLS sama dan H1: model 

GWR lebih baik dibanding model OLS. Jika hasil uji F tidak signifikan maka 

tidak terdapat pebedaan antara model GWR, sedangkan jika H0 ditolak maka 

model GWR lebih baik, kemudian lanjut ke langkah berikutnya.  

7. Melihat kebaikan model dengan melihat nilai koefisien determinasi (R2), 

jumlah kuadrat galat (RSS), BIC dan AIC dari model regresi global dan 

GWR.  

8. Jika model GWR lebih baik, maka dilanjutkan dengan pengujian pendugaan 

parameter secara parsial di setiap Provinsi di Indonesia. 

  Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0 : βk (ui,vi) = 0  

H0 : βk (ui,vi) ≠ 0 

dengan i = 1,2, …., n ; k = 1,2, ….., p 

    𝑇ℎ𝑖𝑡 =
�̂�(𝑢𝑖,𝑣𝑖)

𝜎√𝐶𝑘𝑘
                                      (6) 

�̂�(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  adalah estimasi parameter (koefisien GWR) sedangkan Ckk adalah 

elemen diagonal ke-k dari matriks pembobotnya. Hipotesis nol akan ditolak 

jika |𝑇ℎ𝑖𝑡| > 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓 dimana 𝑑𝑓 =
𝛿12

𝛿2
. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tahapan penelitian, pada tahap awal dilakukan pemodelan 

regresi klasik berganda berdasarkan variabel-variabel yang diperoleh dari kajian 

teori penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan 

Geoda dan diperoleh hasil sebagai berikut. 
Tabel 2. Nilai Koefisien dan p-value Regresi Global dengan Metode Enter 

Variabel Koefisien t-stat  p-value 

Intersept 3,6902 2,9435 0,0068 

SANITASI_LAYAK -0,0269 -3,0224 0,0056 

PRSN_PDDKMISKIN 0,0134 0,8228 0,4181 

KPDT_PDDK 7,621e-005 2,4172 0,0229 

PRSN_IMUNBCG -0,0195 -1,7552 0,0910 

RASIO_TEKES -0,0437 -0,7145 0,4812 

RT_KUMUH 0,0350 2,0052 0,0555 

F-Statistik           = 5,5462 

P-Value (F-Stat) = 0,0008 

R-Square            = 0,5613 
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Berdasarkan output diatas diperoleh hasil uji simultan (Uji F-Stat) model 

global yang dibentuk sudah cukup baik (dengan  p-value 0,0000<0,10). Namun 

setelah dilakukan uji parsial (Uji t) dengan tingkat signifikansi 10 persen, ada 

beberapa variabel yang tidak signifikan yaitu variabel persentase penduduk 

miskin, dan rasio tenaga kesehatan. Sehingga dilakukan seleksi model dengan 

metode stepwise diperolehlah model terbaik dengan variabel bebas yang 

signifikan sebagai berikut:  
 

Tabel 3. Nilai Koefisien dan p-value Regresi Global dengan Metode Stepwise 

Variabel Koefisien t-stat  p-value 

Intersept 1,6812 6,9584 0,0000 

SANITASI_LAYAK -0,0242 -2,8292 0,0084 

KPDT_PDDK 5,5691e-005 1,9236 0,0643 

RT_KUMUH 0,0539 4,3282 0,0002 

F-Statistik           = 9,885 

P-Value (F-Stat) = 0,0001 

R-Square            = 0,5056 

dari hasil tabel 3 diatas maka model regresi global yang terbentuk sebagai berikut: 

𝑃𝑅𝐸𝑉_𝑇𝐵 =  𝛽0 −  𝛽1𝑆𝐴𝑁𝐼𝑇𝐴𝑆𝐼_𝐿𝐴𝑌𝐴𝐾 +  𝛽2 𝑃𝐴𝐷𝐴𝑇_𝑃𝐷𝐷𝐾 
+  𝛽3 𝑅𝑇_𝐾𝑈𝑀𝑈𝐻 +  휀𝑖 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu memenuhi asumsi kenormalan, 

tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi dan harus homogen. Dari 

output diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4. Test on Normality of Error 

UJI df VALUE P-VALUE KEPUTUSAN 

Jarque-Bera 2 0,4111 0,8142 Data Berdistribusi Normal 

Multicollinearity Condition Number   9.7662 

Tabel 5. Nilai VIF Variabel Prediktor 

Variabel VIF KEPUTUSAN 

SANITASI_LAYAK 2,644  

Nilai VIF < 10 berarti tidak 

ada mukltikolinearitas 

KPDT_PDDK 1,277 

RT_KUMUH 2,263 

(Keputusan Data tidak ada multikolinearitas) 

Test Durbin-Watson  = 1,433   (dL=1,258  dU=1,1651) 

(Keputusan  tidak dapat disimpulkan) 

 

Tabel 6. Diagnostics For Heteroskedasticity 

UJI df VALUE P-VALUE KEPUTUSAN 

Breusch-Pagan 3 7,5317 0,0375 HETEROGEN 

 

Berdasarkan uji asumsi klasik terhadap error diperoleh hasil bahwa ada 

satu asumsi yang terlanggar yaitu error tidak homogen (bersifat heterogen). 

Sehingga penggunaan model GWR dapat dilanjutkan. Langkah selanjutnya adalah 

mencari lebar jendela optimum dengan melihat nilai CV yang terkecil. Dalam 

penelitian ini dipakai software GWR4 untuk mencari nilai CV yang minimum. 

Fungsi Kernel yang digunakan adalah metode adaptif  Gaussian. Alasan 

dipakainya metode ini,  karena memberikan bandwith yang optimum tidak terlalu 

besar dan tidak terlalu kecil selain itu metode adaptif gaussian merupakan fungsi 
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kernel yang baik karena memberikan nilai pembobot mengikuti kurva normal. 

Dari metode ini diperoleh nilai CV dan bandwidth terbaik sebagai berikut:  
Tabel 7. Nilai CV dan Bandwidth Terbaik 

Indikator 
Adaptive 

Gaussian 

Best Bandwidth Size 12 

Minimun CV 0,141 

Berdasarkan output diatas diperoleh bandwidth terbaik dengan metode 

penimbang kernel Adaptive Gaussian adalah 12. Artinya, terdapat 12 tetangga 

(provinsi) terdekat yang signifikan mempengaruhi suatu provinsi. Hasil matriks 

jarak dan matriks pembobot W(ui,vi) sebagai berikut. 
Tabel 8. Nilai Matriks pembobot Variabel Prediktor 

 

 

 

 

 

 

 

Model GWR menghasilkan estimasi parameter yang berbeda-beda untuk 

setiap lokasi. Sedangkan model OLS menghasilkan nilai estimasi parameter yang 

sama untuk semua lokasi penelitian yaitu yang ditunjukkan oleh kolom (7). 

Sementara kolom (2) sampai (6) merupakan statistik deskriptif dari estimasi 

koefisien model GWR yang meliputi nilai minimum, kuartil pertama, median, 

kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Model GWR memungkinkan suatu variabel 

penjelas yang sama memiliki hubungan dengan variabel respon yang positif di 

suatu lokasi dan nilai negatif di lokasi lainnya. Langkah berikutnya adalah 

menguji model GWR yang dibentuk. Untuk melihat apakah model GWR lebih 

baik dibanding model regresi global, maka dilakukan goodness of fit test 

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model GWR yang terbentuk 

mampu secara signifikan menjelaskan hubungan variabel respon dan variabel 

penjelasnya.  
Tabel 9. Nilai ANOVA Model GWR 

 

Nilai F-tabel pada Tabel 9. menunjukkan angka yang sangat 

signifikan pada tingkat signifikansi 10 persen dan dapat diambil kesimpulan 

bahwa model GWR secara statistik lebih baik dibandingkan model regresi 

global dalam menjelaskan kejadian tuberkulosis dan variabel -variabel yang 

mempengaruhinya. Keunggulan dari model GWR dibandingkan dengan 

model RLB adalah model GWR mampu melakukan prediksi pada data yang 

mengandung heterogenitas spasial, jika nilai difference of criterion yang 

dihasilkan negatif. Sebaliknya, nilai positif pada difference of criterion 

menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut bersifat global. Secara lengkap, 

nilai difference of criterion dari masing-masing variabel bebas disajikan 

pada tabel beriku. 

Variabel Min Q1 Med Q3 Max OLS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Intercept 1,188 1,243 1,286 1,351 1,433 1,6812 

SANITASI_LAYAK -0,509 -0,409 -0,239 -0,137 -0,087 -0,0242 

KPDT_PDDK 0,048 0,092 0,177 0,223 0,244 5,5691e-005 

RT_KUMUH 0,148 0,221 0,293 0,415 0,554 0,0539 

Source SS df MS F-hit F-tabel 

Global Residual 4,356 29,000    

GWR Improvement 1,674 4,668 0,359   

GWR Residual 2,682 24,332 0,110 3,253 2,194 
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Tabel 10. Nilai DiFF of Criterion Variabel 

Variabel F DOF for F test DIFF of Criterion 

Intercept 6,2608 0,859 26,041 -0,2617 

SANITASI_LAYAK 8,4363 0,808 26,041 -0,0344 

KPDT_PDDK 10,0750 0,233 26,041 -0,4761 

RT_KUMUH 3,6335 0,880 26,041 -0,0261 

 

Terlihat bahwa variabel sanitasi layak, kepadatan penduduk dan rumah 

tangga kumuh  memiliki nilai difference of criterion yang negatif. Dengan 

demikian, variabel bebas tersebut secara signifikan memiliki heterogenitas spasial 

atau bersifat lokal pada masing-masing provinsi di Indonesia. 

Setelah didapatkan bahwa model GWR adalah model yang lebih baik daripada 

model regresi global namun untuk lebih memperkuat kita bandingkan beberapa 

indikator yang dapat digunakan untuk membandingkan model GWR dan model 

regresi global diantaranya nilai R2, AIC, residual sum of square, BIC/MDL. 

Tabel 11. Nilai R-Square, AIC, RSS, dan BIC Model GWR dan Global 

 

Dari beberapa ukuran indikator terlihat bahwa model GWR lebih baik dari model 

regresi global. Selanjutnya masing-masing variabel akan di uji secara parsial. Dari 

pengujian parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi 10% diperoleh 

variabel yang signifikan dimasing-masing provinsi sebagai berikut. 
 

Tabel 12. Variabel bebas yang signifikan memengaruhi kejadian tuberkulosis provinsi  

di Indonesia 

Kelompok Provinsi Variabel yang signifikan 

(1) (2) (3) 

1 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur 

Sanitasi Layak, Kepadatan Penduduk, 

dan RT Kumuh 

2 Aceh, Kalimantan Barat Sanitasi Layak dan Kepadatan Penduduk 

3 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi 

Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua 

Sanitasi Layak dan RT Kumuh 

 

4 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. 

Bangka Belitung, Kep. Riau, Dki.Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Di.Yogyakarta, Jawa Timu, 

Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat 

Kepadatan Penduduk 

 

 

Bila ditampilkan dalam bentuk peta tematik, menghasilkan gambar sebagai 

berikut. 

Pembanding GWR Regresi Global/OLS Keterangan 

R-Square 0,6956 0,5056 Greater is better 

AIC 32,6751 39,0475 Smaller is better 

RSS 2,6822 4.3558 Smaller is better 

BIC/MDL 38,6538 44,3078 Smaller is better 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan Tabel 12, terbentuk 4 kelompok provinsi yang memiliki 

kesamaan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis di 

Indonesia Tahun 2016. Ada 2 kelompok besar yaitu kelompok 3 dan kelompok 4, 

serta 2 kelompok kecil yaitu kelompok 1 dan 2. Dimana kelompok 3 adalah 

provinsi yang sebagian besar terletak dikawasan barat Indonesia sedangkan 

kelompok 4 adalah provinsi yang sebagian besar terletak dikawasan timur 

Indonesia. Provinsi-provinsi yang berada kelompok 3, Kejadian tuberkulosis 

wilayahnya lebih dipengaruhi  oleh faktor persentase rumah tangga dengan 

sanitasi layak dan persentasi rumah tangga kumuh. Sementara itu provinsi-

provinsi yang berada kelompok 4, kejadian tuberkulosis wilayahnya lebih 

dipengaruhi  oleh variabel kepadatan penduduk. Sementara itu 2 kelompok 

lainnya yaitu pada  kelompok 1 yang terdiri dari propinsi Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh 

variabel sanitasi layak, kepadatan penduduk, dan rumah tangga kumuh sedangkan 

kelompok 2, kejadian tuberkulosis di daerah tersebut disebabkan oleh faktor 

rumah tangga dengan sanitasi layak dan kepadatan penduduk. Propinsi pada 

kelompok ini terdiri dari Propinsi Aceh dan Kalimantan Barat. Dari gambaran 

peta tematik diatas maka pemerintah bisa fokus mengatasi masalah berdasarkan 

variabel yang dominan pada masing-masing kelompok. 

Dari hasil uji parsial didapat 33 persamaan yang berbeda untuk masing-

masing provinsi. Untuk koefisien model masing-masing provinsi bisa dilihat pada 

Tabel 13. berikut ini:  

 
Tabel 13. Koefesien Model GWR 

No Provinsi     LocalR2 

1  Aceh   1,281 -0,169 0,194 0,150 0,674 

2  Sumatera Utara   1,284 -0,162 0,197 0,145 0,673 

3  Sumatera Barat   1,283 -0,143 0,205 0,140 0,695 

4  Riau   1,274 -0,143 0,206 0,132 0,708 

5  Jambi   1,263 -0,139 0,210 0,120 0,722 

6  Sumatera Selatan   1,203 -0,086 0,238 0,080 0,818 

7  Bengkulu   1,241 -0,093 0,230 0,115 0,780 

8  Lampung   1,225 -0,084 0,236 0,103 0,799 
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9  Bangka Belitung   1,199 -0,118 0,228 0,102 0,780 

10  Kepulauan Riau   1,279 -0,159 0,200 0,138 0,686 

11  DKI Jakarta   1,177 -0,066 0,250 0,077 0,798 

12  Jawa Barat   1,151 -0,068 0,253 0,065 0,767 

13  Jawa Tengah   1,155 -0,075 0,249 0,065 0,744 

14  DI Yogyakarta   1,143 -0,084 0,248 0,065 0,709 

15  Jawa Timur   1,139 -0,118 0,233 0,080 0,613 

16  Banten   1,184 -0,061 0,251 0,080 0,812 

17  Bali   1,161 -0,143 0,217 0,096 0,599 

18  Nusa Tenggara Barat   1,159 -0,153 0,212 0,099 0,567 

19  Nusa Tenggara Timur   1,244 -0,236 0,161 0,178 0,624 

20  Kalimantan Barat   1,215 -0,171 0,206 0,139 0,724 

21  Kalimantan Tengah   1,196 -0,214 0,189 0,156 0,660 

22  Kalimantan Selatan   1,227 -0,244 0,167 0,173 0,641 

23  Kalimantan Timur   1,252 -0,273 0,152 0,198 0,649 

24  Sulawesi Utara   1,373 -0,418 0,070 0,330 0,669 

25  Sulawesi Tengah   1,345 -0,408 0,069 0,294 0,640 

26  Sulawesi Selatan   1,244 -0,283 0,114 0,172 0,560 

27  Sulawesi Tenggara   1,331 -0,406 0,042 0,270 0,612 

28  Gorontalo   1,360 -0,408 0,076 0,315 0,660 

29  Sulawesi Barat   1,278 -0,326 0,107 0,215 0,611 

30  Maluku   1,392 -0,437 0,050 0,344 0,700 

31  Maluku Utara   1,389 -0,443 0,053 0,345 0,674 

32  Papua Barat   1,393 -0,421 0,062 0,339 0,708 

33  Papua   1,379 -0,382 0,085 0,323 0,723 

 

Sebagai gambaran bentuk salah satu model persamaan untuk Provinsi Aceh 

sebagai berikut. 
KEJADIAN_TBACEH  = 1,281-0,169SANITASI_LAYAK*ACEH+0.194KPDT_PDDK*ACEH 

+0.150RT_KUMUH*ACEH 
dengan R2= 0.674     * Signifikan pada α = 10 persen 

Dari model persamaan Provinsi Aceh diatas, variabel Sanitasi Layak 

berpengaruh negatif terhadap kejadian tuberkulosis di Provinsi Aceh dengan 

koefiesien sebesar -0.169, artinya bila rumah tangga dengan sanitasi layak 

meningkat satu satuan maka kejadian tuberkulosis akan menurun sebesar 0.169 

satuan.  Variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap kejadian 

tuberkulosis di Provinsi Aceh dan signifikan dengan koefiesien sebesar 0.194 

artinya bila kepadatan penduduk meningkat satu satuan maka akan meningkatkan 

kejadian tuberkulosis sebesar 0.194 satuan. Sedangkan variabel persentase rumah 

tangga kumuh berpengaruh positif terhadap kajadian tuberkulosis di Provinsi 

Aceh dengan koefiesien sebesar 0.150, artinya bila semakin banyak persentase 

rumah tangga kumuh di suatu wilayah maka kejadian tuberkulosis akan 

meningkat sebesar 0.150 satuan. Nilai R2 sebesar 0.674 mempunyai arti bahwa 

ketiga variabel yaitu variabel sanitasi layak, kepadatan penduduk, dan rumah 

tangga kumuh mempengaruhi kejadian tuberkulosis di Provinsi Aceh sebesar 67,4 

persen sedangkan 32,6 persennya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk koefisien 

masing-masing provinsi lainnya bisa dilihat pada tabel 13. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

sanitasi layak, kepadatan penduduk, dan persentase rumah tangga kumuh 

memiliki pengaruh terhadap kejadian tuberkulosis pada sutu daerah/wilayah.  
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Berdasarkan variabel signifikan memengaruhi kejadian tuberkulosis terbentuk 4 

kelompok provinsi yang memiliki kesamaan variabel yang signifikan berpengaruh 

terhadap kejadian tuberkulosis di Indonesia Tahun 2016. Ada 2 kelompok besar 

yaitu kelompok 3 dan kelompok 4, serta 2 kelompok kecil yaitu kelompok 1 dan 

2. Dimana kelompok 3 adalah provinsi yang sebagian besar terletak dikawasan 

barat Indonesia sedangkan kelompok 4 adalah provinsi yang sebagian besar 

terletak dikawasan timur Indonesia. Berdasarkan determinan kejadian tuberkulosis 

yang berbeda-beda tersebut seharusnya pemerintah dalam mengatasi penyebaran 

penyakit tuberkulosis bisa lebih fokus menjalankan program-program yang sesuai 

dengan variabel yang paling mempengaruhi di provinsi tersebut. Sehingga 

program pemberantasan penyakit tuberkulosis bisa lebih efektif. 
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Abstrak 

Dosen merupakan salah satu komponen penting dalam 

terciptanya mahasiswa yang berkualitas sehingga mahasiswa mampu 

bersaing dalam persaingan global. Dosen berperan sebagai fasilitator 

dan motivator dalam pembelajaran serta bertanggung jawab atas 

tercapainya hasil belajar mahasiswa. Dosen juga bertanggung jawab 

secara profesional untuk terus meningkatkan kompetensinya untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Namun, dosen yang memiliki 

kompetensi tinggi dalam bidangnya belum tentu merupakan dosen 

yang difavoritkan oleh mahasiswa. Pandangan mahasiswa hampir 

selalu menganggap dosen favorit merupakan dosen yang dengan 

mudah memberikan nilai yang baik dalam perkuliahan. Pada 

kenyataannya, selama ini dosen yang berkompetensi tinggi cenderung 

dihindari oleh mahasiswa. Artikel ini mengembangkan instrumen 

penelitian berupa kuesioner mengenai persepsi mahasiswa tentang 

dosen favorit di jurusan matematika FMIPA Universitas Negeri 

Malang. Kuesioner ini meliputi 4 kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi 

kepribadian. Kuesioner ini setelah diuji oleh ahli, disimpulkan valid 

untuk digunakan dan diujicobakan pada 30 mahasiswa. Dari hasil uji 

coba disimpulkan kuesioner ini valid dengan 7 variabel dan reliabel 

dengan nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.728  yang 

dikategorikan memiliki keandalan yang tinggi. 

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Dosen Favorit, Valid, Reliabel 

 

 

Era globalisasi seperti saat ini menuntut pendidikan di perguruan tinggi 

sebagai upaya penyiapan mahasiswa untuk menghadapi perubahan yang pesat di 

lingkungannya baik dalam bidang sains, teknologi, maupun seni. Mahasiswa dan 

dosen merupakan dua unsur yang menunjang proses belajar mengajar. Kualitas 

seorang dosen akan mempengaruhi hasil dari proses belajar mengajar. Darling-

Hammond menyebutkan bahwa dosen yang mempersiapkan diri dengan baik 

sebelum memulai perkuliahan memberikan pengaruh yang lebih terhadap 

pencapaian mahasiswa dibandingkan dengan latar belakang mahasiswa (Darling-

Hammond, 2000). Muzenda (2013) menjelaskan kriteria penilaian untuk menilai 
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kualitas dosen terdiri dari: (1) pengetahuan tentang mata kuliah yang diajarkan, 

(2) kemampuan mengajar, (3) sopan santun, serta (4) kehadiran dosen. Dosen 

merupakan salah satu komponen penting dalam terciptanya mahasiswa yang 

berkualitas sehingga mampu bersaing dalam persaingan global. Dosen berperan 

sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran serta bertanggung jawab atas 

tercapainya hasil belajar mahasiswa. Dosen juga bertanggung jawab secara 

profesional untuk terus meningkatkan kompetensinya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 69 ayat 2 

“Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional”.  

Dosen yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya belum tentu 

merupakan dosen yang difavoritkan oleh mahasiswa. Menurut Kamus bahasa 

Indonesia, yang dimaksud favorit adalah orang yang diharapkan (dijagokan, 

diunggulkan) untuk menjadi juara:  kesayangan; kegemaran. Karena peran dosen 

sangat berkaitan dengan mahasiswa sehingga dosen favorit mahasiswa bisa 

dikatakan sebagai dosen yang diunggulkan atau dijagokan oleh mahasiswa. 

Bahkan dosen yang menjadi kesayangan mahasiswa. 

Pandangan mahasiswa hampir selalu menganggap dosen favorit merupakan 

dosen yang dengan mudah memberikan nilai yang baik dalam perkuliahan. Pada 

kenyataannya memang selama ini dosen yang berkompetensi tinggi cenderung 

dihindari oleh mahasiswa. Pada makalah ini akan dikembangkan instrumen untuk 

melihat persepsi mahasiswa tentang dosen favorit di jurusan Matematika FMIPA 

UM dengan memperhatikan empat kompetensi sesuai Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 pasal 69 ayat 2. Intrumen yang diperoleh akan di uji validitas dan 

reliabilitasnya.   

 

METODE 

Artikel ini merupakan hasil penelitian pengembangan karena akan 

dikembangkan suatu produk yang berupa instrumen. Instrumen yang akan 

dikembangkan berupa kuesioner untuk menentukan dosen favorit. Menurut Tim 

Puslitjaknov (2008) , pada metode penelitian pengembangan memuat 3 komponen 

yaitu model pengembangan, prosedur pengembangan dan uji coba produk.  

Pada model pengembangan ini memperhatikan gambaran struktur model 

yang digunakan secara singkat sebagai dasar pengembangan instrumen. Pada 

prosedur pengembangan hendaknya dijelaskan prosedur yang ditempuh oleh 

peneliti/pengembang dalam membuat produk. Dalam uji coba, data digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan keefektifan, efisiensi, dan daya tarik produk yang 

dihasilkan. Jenis data yang akan dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi 

yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan dan tujuan yang ingin 

dicapai.  

Muljono (2002) menjelaskan ada 14 langkah-langkah pengembangan dan 

penyusunan instrumen. Mulai dari pengkajian teori tentang suatu konsep, 

mengembangkan dimensi dan indikator dari konsep, sampai menentukan 

kereliabelan instrumen. Setelah langkah penyusunan butir instrumen dilakukan 

maka dilanjutkan dengan mengukur validitas dan reliabilitas. Berikut ini langkah-

langkah yang dilakukan dalam menyusun dan mengembangkan instrumen untuk 

melihat persepsi mahasiswa untuk menentukan dosen favorit di jurusan Matematika. 

1. Penyusunan Kuisioner 
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Pada langkah ini peneliti akan mengkaji konsep tentang pengertian dosen 

favorit. Dari pengertian tersebut akan memunculkan variabel-variabel yang 

berkaitan dengan kriteria dosen favorit. Variabel-variabel tersebut adalah 

Sikap dosen dalam melayani mahasiswa, kemampuan dosen kaitannya dengan 

pembelajaran, dan keteladanan dosen. Berikutnya membuat kisi-kisi instrumen 

dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir 

dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Butir instrumen nantinya  

akan berupa pernyataan dan responden dalam hal ini mahasiswa diminta 

mengisi skala 1 sampai dengan 5 dengan kriteria semakin membaik. 

2. Pengujian Validitas (Validasi Teoritik) 

Pada validasi teoritik,  dipilih dua dosen bergelar minimal S2 untuk 

memeriksa kevalidan kuesioner yang sudah disusun. Untuk itu akan disusun 

lembar validasi sebagai acuan validator dalam menilai kuesioner. Jika hasil 

validasi 75 % maka instrumen dianggap valid. Jika ada saran dari validator 

maka peneliti akan memperbaiki instrumen tersebut.  

3. Uji Coba lapangan (Validasi Empirik) 

Pada validasi empirik, kuesioner yang sudah divalidasi oleh pakar akan 

dibagikan kepada 30 mahasiswa sebagai subyek uji coba. Dari hasil uji coba 

tersebut, butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki sedang butir-

butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen. Hasil 

analisis ini akan dianggap sebagai instrumen final. 

 

Pada tahap pertama adalah penentuan variabel-variabel apa saja yang 

berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa jurusan matematika FMIPA UM  

dalam menentukan dosen favorit baik prodi matematika maupun prodi pendidikan 

matematika. Variabel yang berpengaruh diperoleh berdasarkan kajian beberapa 

sumber utama yang berkaitan dengan dosen berkualitas. Ada empat kompetensi 

utama yang akan dijabarkan menjadi sub-sub kompetensi yang selanjutnya 

digunakan sebagai variabel yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Dari 4 kompetensi yang ada akan 

disusun instrumen berupa kuisioner untuk melihat faktor-faktor yang dianggap 

penting dan perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam memilih dosen favorit 

di jurusan matematika. Adapun hasil sub kompetensi yang diperoleh berdasarkan 

empat kompetensi dijabarkan dalam Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 4.1  Variabel  dosen favorit 

Kompetensi Sub kompetensi 

Kompetensi 

Pedagogik 

1. Menyampaikan Rancangan Pembelajaran Semester (X1) 

2. Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran (X2) 

3. Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran (X3) 

Kompetensi 

profesi 

1. Menguasai materi perkuliahan secara luas dan mendalam (X4) 

2. Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan (X5) 

3. Pendidikan terakhir (X6) 

Kompetensi 

sosial  

1. Berkomunikasi dengan mahasiswa secara runtut, efisien dan jelas (X7) 

2. Menghargai pendapat dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa (X8) 

Kompetensi 

Kepribadian 

1. Bersikap disiplin, jujur, dan terbuka (X9) 

2. Penampilan pada kegiatan perkuliahan (X10) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen yang disusun terdiri dari 10 variabel tahap awal akan divalidasi 

teoritik yaitu validasi ahli. Validasi ahli dipilih dua dosen bergelar minimal S2 

untuk memeriksa kevalidan kuesioner yang sudah disusun. Hasil validitas teoritik 

menunjukkan bahwa rata-rata 4,25. Hal ini menunjukkan butir-butir dalam 

instrumen sudah valid. 

Langkah berikutnya setelah diperoleh validitas teoritik dari ahli maka 

kuisioner akan diuji validasi secara empirik yaitu uji coba lapangan. Diharapkan 

hasil uji coba lapangan akan diperoleh faktor-faktor yang penting dan 

berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang dosen favorit di jurusan 

matematika. Uji coba dilakukan terhadap 30 mahasiswa Jurusan Matematika 

secara acak baik Prodi Matematika maupun prodi Pendidikan Matematika. 

Pend. Mat

Matematika

Category

 
Gambar 1.  Penyebaran Uji coba kuisioner 

 

Dari 30 mahasiswa yang mengisi kuisioner uji coba  terdiri dari 11 mahasiswa 

prodi Pendidikan Matematika dan 19 mahasiswa prodi matematika. Berikut 

statistik deskriptif dari hasil uji coba kuisioner pendahuluan: 

 
Tabel 2. statistik deskriptif hasil uji coba instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai yang diberikan responden untuk 

melihat faktor-faktor yang penting dan berpengaruh berada pada kitaran skala 2 

sampai dengan 5.  Dari faktor yang diberikan terdapat beberapa faktor dimana 

responden memberikan nilai skala 2 yang berarti  faktor dipandang kurang 

penting yaitu pada variabel  melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kualitas 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1 30 3 5 4.17 0.648 

x2 30 3 5 4.10 0.803 

x3 30 3 5 4.23 0.504 

x4 30 3 5 4.63 0.615 

x5 30 2 5 3.97 0.809 

x6 30 2 5 3.83 0.791 

x7 30 3 5 4.43 0.728 

x8 30 3 5 4.63 0.669 

x9 30 3 5 4.73 0.640 

x10 30 2 5 3.27 0.785 
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perkuliahan (X5), pendidikan terakhir (X6), dan penampilan pada kegiatan 

perkuliahan (X10). 

Validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur 

kemampuan atribut-atribut yang digunakan dalam mengukur variabel (Usman & 

Sobari, 2013). Validitas data hasil penelitian dapat diperoleh dengan 

menggunakan instrumen yang valid, menggunakan sumber data tepat dan cukup 

jumlahnya, serta metode pengumpulan dan analisis data yang benar. Pada 

makalah  ini pengujian validitas pada kuisioner pendahuluan untuk melihat faktor-

faktor yang penting dan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang dosen 

favorit di jurusan matematika menggnakan uji korelasi Pearson’s dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√{(𝑛 ∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2}{(𝑛 ∑ 𝑦2) − (∑ 𝑦)2}
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦   = Koefisien Korelasi Pearson’s  

𝑥      = Skor pertanyaan untuk setiap subjek 

𝑦      = Skor total 

𝑥𝑦    = Skor pertanyaan dan skor total 

𝑛      = Jumlah sampel 

 

Jika koefisien korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total 

keseluruhan (rxy) ≥ nilai kritis r (rtabel) maka dapat dinyatakan instrumen tes yang 

diujicobakan tersebut dianggap valid. Atau dengan melihat nilai P-Value 

dibandingkan dengan nilai taraf signifikansi α. Jika nilai P-Value kurang dari α 

maka kesimpulannya pernyataan dalam instrumen valid dan sebaliknya jika P-

Value lebih dari taraf signifikansi yang telah ditentukan maka kesimpulannya 

pernyataan instrumen tidak valid. Hasil uji korelasi dari 30 responden mahasiswa 

matematika  Prodi Matematika dan Prodi Pendidikan Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Malang diperoleh pada Gambar 2 berikut. 

 

 
Gambar 2. Uji Korelasi 
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Pada makalah ini taraf signifikansi yang diambil adalah 1%. Hal ini 

dilakukan untuk penyederhanaan sub kompetensi dalam rangka proses selanjutnya 

yaitu analisis konjoin. Berdasarkan Gambar 2 korelasi yang menunjukkan 

signifikan pada taraf 1% adalah X1 dengan X3, X2 dengan X3, X2 dengan X7, 

X2 dengan X8, X4 dengan X6, X5 dengan X8, X8 dengan X9 dan X6 dengan 

X10. Nilai korelasi dari pengujian tersebut dengan taraf signifikansi 1% diperoleh 

korelasi lebih dari 0,487. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa menyampaikan 

Rancangan Pembelajaran Semester (X1) tidak signifikan pada sub kompetensi 

yang lain kecuali pada variabel melakukan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran (X3). Begitu juga sub kompetensi berkomunikasi dengan 

mahasiswa secara runtut, efisien dan jelas (X7) pada taraf signifikansi 1% 

signifikan hanya dengan sub kompetensi menerapkan beragam teknik dan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan 

pembelajaran (X2). Selain itu sub kompetensi penampilan pada kegiatan 

perkuliahan (X10) juga hanya signifikan dengan sub kompetensi Pendidikan 

terakhir (X6).  

Kondisi yang terjadi dimana sub kompetensi berkorelasi dengan sebuah atau 

lebih sub kompetensi yang lain sering kali membingungkan untuk menentukan 

vadilitasnya. Sehingga lebih lanjut akan dilakukan pengujian korelasi dengan 

jumlah skor seluruh sub kompetensi. Hasil output pada Gambar 2 menunjukkan 

sub kompetensi menyampaikan Rancangan Pembelajaran Semester (X1), 

berkomunikasi dengan mahasiswa secara runtut, efisien dan jelas (X7) dan 

penampilan pada kegiatan perkuliahan (X10) korelasinya cukup kecil dibawah 

0,5. Hasil ini juga selaras dengan uji korelasi pada taraf signifikansi (α) 1%, 

dimana nilai P-value dari X1, X7 dan X10 lebih dari α sebesar 1%. Sehingga hasil 

uji validitas dari 10 sub kompetensi dapat disajikan pada Tabel  3 berikut: 

 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas 

No Sub Kompetensi 
Nilai 

Korelasi 
Keterangan 

1 Menyampaikan Rancangan Pembelajaran Semester (X1) 0,448 Tidak Valid 

2 
Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran (X2) 
0,711 Valid 

3 Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran (X3) 0,593 Valid 

4 Menguasai materi perkuliahan secara luas dan mendalam (X4) 0,619 Valid 

5 
Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan 

(X5) 
0,527 Valid 

6 Pendidikan terakhir (x6) 0,572 Valid 

7 
Berkomunikasi dengan mahasiswa secara runtut, efisien dan jelas 

(X7) 
0,373 Tidak Valid 

8 Menghargai pendapat dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa (X8) 0,718 Valid 

9 Bersikap disiplin, jujur, dan terbuka (X9) 0,538 Valid 

10 Penampilan pada kegiatan perkuliahan (X10) 
0,369 

 
Tidak Valid 

 

Dari Tabel 4.3 diperoleh 7 sub kompetensi yang valid dimana  sub kompetensi 

X1, X7, dan X10  tidak valid karena hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value 

lebih dari taraf signifikansi α sebesar 1%. Sehingga sub kompetensi X1, X7, dan 
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X10 akan dikeluarkan dari faktor-faktor yang dianggap penting dan berpengaruh 

dalam melihat persepsi mahasiswa untuk  menentukan dosen favorit jurusan 

matematika FMIPA UM dan tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. 

 Selain dilihat apakah sub kompetensi (variabel) dapat dijadikan 

pengukuran dalam persepsi mahasiswa jurusan matematika FMIPA UM  dalam 

menentukan dosen favorit baik prodi Matematika maupun prodi Pendidikan 

Matematika juga akan dilihat apakah pengukuran yang telah dilakukan sudah 

reliabel atau belum. Teknik yang akan dipakai dalam penentuan realibilitas adalah  

dengan Alpha Cronbach’s yang dilihat berdasarkan rata-rata korelasi antara sub 

kompetensi. Nilai koefisien Alpha-Cronbach, dengan rumus : 

)1(
1 2

2









i

k

k
r  

Keterangan : 

r        = koefisien Alpha Cronbach 

k       = jumlah butir pertanyaan 

𝜎𝑖
2    = ragam butir-butir pertanyaan 

𝜎2     = ragam total 

Jika koefisien Alpha Cronbach r ≥ nilai kritis r (rtabel) maka dapat 

dinyatakan instrumen tes yang diujicobakan tersebut reliabel. Apabila alat ukur 

tersebut dinyatakan valid dan reliabel maka dapat dilakukan proses selanjutnya. 

Adapun kriteria keandalan atau realibilitas  dari koefisien Alpha Cronbach (r) 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut 

 
Tabel 4. Kriteria realibilitas berdasarkan koefisien Alpha Cronbach (r) 

Nilai Cronbah Alpha (r) Kategori 

0,8 < 𝑟 ≤ 1,0 Keandalan sangat tinggi 

0,6 < 𝑟 ≤ 0,8 Keandalan tinggi 

0,4 < 𝑟 ≤ 0,6 Keandalan cukup tinggi 

0,2 < 𝑟 ≤ 0,4 Keandalan rendah 

0,0 < 𝑟 ≤ 0,2 Keandalan sangat rendah 

 

Berikut merupakan hasil koefisien Alpha Cronbach’s. 
Tabel 4. Reliability Statistics 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 dari tujuh sub kompetensi diperoleh hasil koefisien Alpha 

Cronbach’s sebesar 0,728 atau 72,8%. Berdasarkan kriteria keandalan koefisien 

Alpha Cronbach’s nilai 0,728 termasuk kategori memiliki keandalan yang tinggi. 

Referensi lainnya juga mengatakan bahwa batas terendah untuk menerima 

realibilitas atau keandalan mempunyai nilai koefisien Cronbach’s Alpha 0,6 

sampai dengan 0,7 (Usman& Sobari, 2013).. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan intrumen 

diperoleh       7 variabel yang valid sebagai sub kompetensi berdasarkan 4 

kompetensi  yaitu pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Uji coba pada 

30 mahasiswa diperoleh uji korelasi dengan taraf signifikansi 1% menghasilkan 

variabel yang memenuhi validitas adalah menerapkan beragam teknik dan metode 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.728 7 
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pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan 

pembelajaran (X2),melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran (X3), 

menguasai materi perkuliahan secara luas dan mendalam (X4), melaksanakan 

penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan (X5), pendidikan terakhir 

(X6), menghargai pendapat dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa (X8), dan 

bersikap disiplin, jujur, dan terbuka (X9). Hasil realibilitas didapatkan nilai 

koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.728  yang dikategorikan memiliki keandalan 

yang tinggi. Pada makalah ini hanya terbatas pada 10 variabel dalam menentukan 

persepsi mahasiswa untuk menentukan dosen favorit, disarankan dalam penelitian 

berikutnya untuk menggunakan variabel yang lebih banyak berdasarkan 4 

kompetensi yang telah ditetapkan. 
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Abstrak 

 Distribusi Lag merupakan model regresi linier yang 

memperhitungkan pengaruh waktu. Tujuan penulisan makalah ini 

adalah menentukan pendugaan parameter pada model distribusi lag 

dan menerapkan model dimais distribusi lag. Metode yang digunakan 

adalah metode Koyck. Metode Koyck digunakan jika panjang beda 

kala (lag) tidak diketahui. Beda kala adalah waktu yang diperlukan 

bagi variabel bebas X dalam mempengaruhi variabel tak bebas Y. 

Langkah pertama dalam metode Koyck adalah transformasi Koyck 

sehingga diperoleh sebuah persamaan. Metode Koyck juga dapat 

digunakan untuk menentukan persamaan dinamis autoregressive 

dugaan, tetapi dilakukan uji lanjutan dengan uji statistika h Durbin-

Watson. Uji ini perlu dilakukan sebab dalam persamaan dinamis 

autoregressive terdapat 𝑌𝑡−1 sebagai salah satu variabel bebas 

sehingga kemungkinan meyebabkan autokorelasi. 

 Distribusi    lag yang   diperoleh    dengan    metode   Koyck     

adalah  �̂�𝑡 = −130700 + 1.741𝑋𝑡 + 0.5138𝑌𝑡−1   dan   model   

distribusi   lag    dugaan    yang           terbentuk          dari          studi     

kasus           adalah 𝑌𝑡 = −286,819.42 + 1.741 𝑋𝑡 + 0.895𝑋𝑡−1 +
0.460𝑋𝑡−2 + 0.236𝑋𝑡−3 + ⋯ 휀𝑡  dengan  𝑡  menyatakan waktu 

sekarang, 𝑡 − 1  menyatakan periode sebelumnya,  𝑘  menyatakan 

panjang beda kala (lag).  

Kata kunci: Regresi lag, Koyck,  

 

 

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari “waktu”, banyak orang yang 

merencanakan kegiatan yang akan datang berdasarkan kejadian sebelumnya. Hal 

inilah yang mendasari munculnya suatu kajian runtun waktu (time series 

analysis). Runtun waktu merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu 

peristiwa, kejadian yang diambil dari waktu ke waktu, serta dicatat secara teliti 

berdasarkan urutan waktu, kemudian disusun dengan data statistik (Sutrisno, 

1988). Analisis runtun watu (time series analysis) merupakan analisis sekumpulan 

data dalam suatu periode waktu lampau yang berguna untuk mengetahui atau 

meramalkan kondisi pada masa mendatang. Hal ini didasarkan bahwa perilaku 

manusia banyak dipengaruhi oleh kondisi atau waktu sebelumnya sehingga dalam 

hal ini faktor sangat penting peranannya. Regresi merupakan suatu model yang 

menggambarkan hubungan antara variabel predictor dengan variabel respon 

(Garson, 2005).  

Regresi linier yang selama ini dibahas mengasumsikan bahwa perubahan 

pada sebuah variabel prediktor mengakibatkan perubahan variabel respon dengan 

mailto:dedinasir@yahoo.com
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kurun waktu (periode waktu) yang sama selama periode pengamatan. Sedangkan 

model regresi yang menggunakan data runtun waktu tidak hanya menggunakan 

pengaruh perubahan variabel prediktor terhadap variabel respon dalam kurun 

waktu yang sama dan selama periode pengamatan yang sama, tetapi juga 

menggunakan periode waktu sebelumnya. Waktu yang diperlukan bagi variabel 

prediktor (X) dalam mempengaruhi variabel respon (Y) disebut beda kala atau lag 

(Supranto, 1995). 

Keistimewaan dari model distibusi lag adalah model tersebut dapat 

membuat teori statis menjadi dinamis karena model regresi yang biasanya 

mengabaikan pengaruh waktu, melalui model distribusi lag waktu ikut 

diperhitungkan dan panjang beda kala (lag) dapat diketahui. Metode Koyck 

adalah salah satu motode yang dapat digunakan untuk menentukan model 

distribusi lag jika panjang beda kala (lag) tidak diketahui. 

 

Model Distribusi Lag 

Model regresi linear yang sering ditemui biasanya tidak memperhatikan 

pengaruh waktu karena pada umumnya model regresi linear cenderung 

mengasumsikan bahwa pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon 

terjadi dalam kurun waktu yang sama. Namun, dalam model regresi linear juga 

terdapat model regresi yang memperhatikan pengaruh waktu. Supranto (1995) 

mengatakan bahwa waktu yang diperlukan bagi variabel prediktor (X) dalam 

mempengaruhi variabel respon (Y) disebut beda kala (lag atau time lag). Gujarati 

(1995) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan timbulnya lag atau 

keterlambatan antara lain : alasan psikologi, alsan yang bersifat teknologi, dan 

alasan kelembagaan. Model distribusi lag  ada 2 jenis yaitu : Model Infinite Lag 

yaitu Model yang mempunyai panjang beda kala (lag) tidak diketahui dengan 

persamaan sebagai berikut: 

   𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝛽2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 휀𝑡   (1) 

Dan Model finite lag yaitu model mempunyai beda kala (lag) yang diketahui yaitu 

sebesar k dengan persamaan sebagai berikut : 

  𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝛽2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑡−𝑘 + 휀𝑡  (2) 

Penaksiran Khusus Model Distribusi Lag 

Penaksiran khusus mempunyai beberapa kelemahan seperti: 

➢ Tidak ada petunjuk apriori mengenai panjam maksimum dari lag. 

➢ Setelah menduga lag yang berurutan, maka semakin sedikit derajat 

kebebasan yang tersisa yang membuat kesimpulan secara statistik agak 

goyah.  

➢ Dalam data deret waktu, nilai yang berurutan (lag) cenderung sangat 

berkorelasi sehingga menyebabkan munculnya multikolinieritas. 

Dari beberapa kelemahan diatas, maka prosedur penaksiran khusus tidak 

disarankan. Terdapat beberapa metode yang kemudian dapat digunakan dalam 

menentukan model distribusi lag diantaranya adalah metode Koyck  

 

Pendekatan Koyck Terhadap Model Distribusi Lag 

Metode Koyck didasarkan asumsi bahwa semakin jauh jarak lag variabel 

prediktor dari periode sekarang maka semakin kecil pengaruh variabel lag 

terhadap variabel respon. Koyck mengusulkan suatu metode untuk 

memperkirakan model dinamis distribusi lag dengan mengasumsikan bahwa 
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semua koefisien β mempunyai tanda sama. Koyck menganggap bahwa koefisien β 

menurun secara geometris sebagai berikut. 

𝛽𝑘 = 𝛽0𝜆𝑘  , k = 0, 1, …     (3) 

dimana : 

λ   = rata-rata tingkat penurunan dari distribusi lag dengan nilai 0 < λ <1 

1- λ  = kecepatan penyesuaian 

Persamaan (3) memperlihatkan bahwa setiap koefisien β yang berurutan 

mempunyai nilai yang lebih kecil dari koefisien β sebelumnya (Karena λ <1) yang 

berarti bahwa semakin jauh periode lag dari variabel prediktor dari periode 

sekarang maka pengaruh variabel lag terhadap 𝑌𝑡 semakin kecil. Skema Koyck 

dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2.1 Skema Koyck (distribusi geometris yang menurun) 

Dari skema tersebut Koyck mengasumsikan bahwa bobot (pengaruh) tersebut 

menurun secara kontinyu mengikuti pola deret ukur. Sehingga skema lag Koyck 

apabila diuraikan akan menjadi:  

𝛽0 = 𝛽0 

𝛽1 = 𝛽0𝜆 

𝛽2 = 𝛽0𝜆2 

𝛽3 = 𝛽0𝜆3 

 ⋮ 
dst 

dengan mensubstitusikan skema lag Koyck tersebut ke dalam model lag infinite 

persamaan (2) diperoleh : 

   𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽0𝜆𝑋𝑡−1 + 𝛽0𝜆2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 휀𝑡          (4) 

Model (4) tidak mudah untuk diduga Karena terdapat sejumlah besar parameter 𝜆 

yang harus diduga masuk dalam model dengan bentuk nonlinear berderajat tinggi. 

Koyck menyarankan jalan keluar dengan membentuk satu periode lag dari 

persamaan (4) sebagai berikut. 

   𝑌𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡−1 + 𝛽0𝜆𝑋𝑡−2 + 𝛽0𝜆2𝑋𝑡−3 + ⋯ + 휀𝑡−1 (5) 

Persamaan (5) dikalikan dengan 𝜆 sehingga diperoleh 

 𝜆𝑌𝑡−1 = 𝜆𝛼 + 𝛽0𝜆𝑋𝑡−1 + 𝛽0𝜆2𝑋𝑡−2 + 𝛽0𝜆3𝑋𝑡−3 + ⋯ + 𝜆휀𝑡−1        (6) 

Jika Persamaan (4) dikurangi Persamaan (6) maka menjadi  

       𝑌𝑡 − 𝜆𝑌𝑡−1 = 𝛼(1 − 𝜆) + 𝛽0𝑋𝑡 + (휀𝑡 − 𝜆휀𝑡−1)       (7) 

Persamaan (7) dapat ditulis menjadi :  

   𝑌𝑡 = 𝛼(1 − 𝜆) + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝜆𝑌𝑡−1 + (휀𝑡 − 𝜆휀𝑡−1)        (8) 

Secara umum persamaan (8) dapat disederhanakan menjadi: 

    𝑌𝑡 = 𝛼∗ + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑉𝑡            (9) 
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di mana 𝑉𝑡 = 휀𝑡 − 𝜆휀𝑡−1 

𝛼∗ = 𝛼(1 − 𝜆) 

Prosedur ini dikenal sebagai transformasi Koyck. Persamaan (9) disebut dengan 

model Koyck. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transformasi 

Koyck yaitu: 

1. Transformasi Koyck dimulai dengan model distribusi lag namun berakhir 

dengan model autoregressive karena 𝑌𝑡−1 diikutsertakan sebagai salah satu 

varaibel prediktor. 

2. Munculnya 𝑌𝑡−1 menimbulkan beberapa masalah statistik. 𝑌𝑡−1 seperti 𝑌𝑡 

adalah variabel yang stokastik yang berarti bahwa terdapat variabel 

prediktor yang stokastik dalam model. 

3. Dalam persamaan (1) unsur pengganggu adalah 휀𝑡 sedangkan dalam model 

yang ditransformasikan unsur pengganggu menjadi 𝑉𝑡 = 휀𝑡 − 𝜆휀𝑡−1. 

Berdasarkan asumsi pada regresi linear tentang 휀𝑡, jika 𝑉𝑡 merupakan 

autokorelasi maka harus dibuktikan bahwa 𝐸(𝑉𝑡𝑉𝑡−1) = − 𝜆𝜎2. Dalam 

model Koyck kesalalahan pengganggu (𝑉𝑡 = 휀𝑡 − 𝜆휀𝑡−1), 𝑌𝑡−1 muncul 

sebagai variabel prediktor sehingga 𝑌𝑡−1 akan berkorelasi dengan kesalahan 

pengganggu 𝑉𝑡 melalui kehadiran 휀𝑡−1 di dalamnya. Implikasinya adalah 

penduga (estimator) dengan metode kuadrat terkecil selain bias juga tak 

konsisten, walaupun sampel diperbesar sampai tak terhingga, penduga 

(estimator) tidak akan mendekati nilai populasi yang sebenarnya. Oleh 

karena itu perkiraan dengan model Koyck dengan metode kuadrat terkecil 

belum tentu benar. 

Metode Koyck tetap dapat digunakan dalam menentukan persamaan dinamis 

autoregressive dugaan karena dalam model Koyck terdapat variabel 𝑌𝑡−1 yang 

diikutsertakan sebagai salah satu variabel prediktor sehingga model Koyck 

bersifat autoregressive. Namun setelah menggunakan metode Koyck perlu 

dilakukan uji lanjutan yaitu dengan menggunakan metode statistik Durbin Watson 

untuk mendeteksi adanya autorkorelasi dalam autoregressive sebab keikutsertaan 

𝑌𝑡−1 sebagai salah satu variabel prediktor yang kemungkinan menyebabkan 

autokorelasi.  

Statistik 𝑑 Durbin-Watson merupakan cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi dalam autoregressive. Statistik 𝑑 Durbin-Watson 

didefinisikan sebagai berikut : 

𝑑 =
∑ 𝑡

2+ ∑ 𝑡−1
2−2 ∑ 𝑡 𝑡−1

∑ 𝑡
2                           (10) 

Oleh karena, ∑ 휀𝑡
2, ∑ 휀𝑡−1

2 berbeda hanya satu observasi maka nilainya hampir 

sama sehingga dengan membuat ∑ 휀𝑡
2 = ∑ 휀𝑡−1

2 maka (10) dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

𝑑 ≈ 2 (1 −
∑ 𝑡 𝑡−1

∑ 𝑡
2

)                                                                         (11) 

Dengan ≈ berarti mendekati atau hampir sama. 

Jika didefinisikan �̂� =
∑ 𝑡 𝑡−1

∑ 𝑡
2

 maka (11) dapat dituliskan menjadi : 

𝑑 = 2(1 − �̂�) 

�̂� = 1 − 1/2𝑑 

Namun, penggunaan statistik 𝑑 Durbin-Watson harus memperhatikan asumsi-

asumsi sebagai berikut : 
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1. Model regresi harus mencakup titik potong (intercept) dan tidak boleh melalui 

titik asal (origin) yaitu dalam bentuk 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 휀𝑡 bukan 𝑌𝑡 = 𝛽𝑋𝑡 + 휀𝑡. 

2. Kesalahan pengganggu 휀𝑡 diperoleh  dengan autoregressive    order-pertama 

yaitu : 휀𝑡 = 휀𝑡−1 + 𝜇𝑡. 

3. Model regresi tidak mencakup variabel beda kala (lag). 

Berdasarkan asumsi ketiga, maka statistik 𝑑 Durbin-Watson ini tidak dapat 

digunakan untuk autokorelasi dalam model dinamis autoregressive. Jika 

menghitung nilai 𝑑 untuk model yang demikian maka dengan sendirinya terjadi 

bias. Akhirnya Durbin mengusulkan suatu uji yang disebut statistik ℎ Durbin-

Watson yaitu : 

ℎ = �̂�√
𝑛

1−𝑛[𝑉𝑎𝑟(𝑎2)]
                     (12) 

dengan 

�̂� : perkiraan koefisien autokorelasi order pertama 

𝑛 : banyaknya elemen sampel 

𝑎2 : koefisien regresi 𝑌𝑡−1 

𝑉𝑎𝑟(𝑎2) : variasi 𝑎2 

Nilai �̂� didekati dengan nilai statistik 𝑑, dengan rumus : 

�̂� = 1 − 1/2𝑑 

Dengan 𝑑 adalah statistik Durbin-Watson. 

Rumus (12) dapat dituliskan : 

ℎ =  (1 − 1/2𝑑)√
𝑛

1−𝑛[𝑉𝑎𝑟(𝑎2)]
         (13) 

 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian autokorelasi adalah : 

1. Hipotesis : 

𝐻0 : tidak terdapat autokorelasi dalam autoregressive. 

𝐻𝑖 : terdapat autokorelasi dalam autoregressive. 

2. 𝛼 = 0.05 

3. Statistik Uji : ℎ =  (1 − 1/2𝑑)√
𝑛

1−𝑛[𝑉𝑎𝑟(𝑎2)]
 

4. Kriteria Keputusan : 

𝐻0 ditolak jika ℎℎ𝑖𝑡 > ℎ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(𝛼,𝑛) 

𝐻0 terima jika ℎℎ𝑖𝑡 < ℎ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(𝛼,𝑛) 

5. Perhitungan 

Perhitungan dilakukan dengan mensubtitusikan suatu nilai pada statistik uji. 

6. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berdasarkan kriteria keputusan yang diambil. 

Ada catatan tentang statistik ℎ Durbin-Watson yaitu : 

1. Statistik ℎ Durbin-Watson tidak memperhatikan banyaknya variabel 𝑋 atau 

banyaknya variabel beda kala (lag) dari 𝑌 karena yang diperlukan hanya 

variansi 𝑎2. 

2. Apabila setelah dilakukan uji hipotesis terdapat kesimpulan tidak terdapat 

autokorelasi dalam autoregressive maka pengujian hipotesis berhenti sehingga 

persamaan dinamis autoregressive dugaan yang diuji dinyatakan benar. 

 

METODE 
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Sumber Data 

Data yang digunakan adalah bersumber dari data Statistik Kelapa Sawit 

tahun 2014, Ditjen Perkebunan  tentang produksi kelapa sawit dan luas areal 

tanaman menghasilkan (TM) perkebunan kelapa sawit milik rakyat Tahun 1992-

2014. Akan dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara luas TM dan 

produksi kelapa sawit  

 

Metode Analisis  

Metode analisis data mengunakan Software R dengan tahapan :  

1) membentuk satu periode lag 𝒀𝒕−𝟏. 

2) Meregresikan 𝑿𝒕 dan 𝒀𝒕−𝟏 terhadap 𝒀𝒕 .  

3) Melakukan pendugaan parameter 𝜶∗, 𝜷 dan 𝝀.  

4) Melakukan uji lanjutan yaitu dengan menggunakan metode statistik 

Durbin Watson   untuk mendeteksi adanya autorkorelasi. 

5) Interpretasi hasil pembentukan model distribusi lag melalui metode 

Koyck. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode Koyck 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membentuk model distribusi 

lag dengan menggunakan metode Koyck adalah membentuk satu periode lag 

𝑌𝑡−1, selanjutnya dilakukan transformasi Koyck dengan meregresikan 𝑋𝑡 dan 𝑌𝑡−1 

terhadap 𝑌𝑡 sesuai dengan persamaan : 𝑌𝑡 = 𝛼∗ + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑉𝑡. Output hasil 

analisis regresi linier berganda antara 𝑋𝑡 dan 𝑌𝑡−1 terhadap 𝑌𝑡 dengan 

menggunakan software R adalah : 

𝑌𝑡 = 𝛼∗ + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑉𝑡 

�̂�𝑡 = �̂�∗ + �̂�0
∗
𝑋𝑡 + �̂�∗𝑌𝑡−1 

�̂�𝑡 = −130,700 + 1,741𝑋𝑡 + 0,5138𝑌𝑡−1 

Dari model di atas dapat diperoleh : 

�̂�∗ = −130,700 

𝛽0 = 1,741 ; 
𝜆  = 0,5138 ;  
Sehingga diperoleh : 

�̂� =
�̂�∗

1 − �̂�
=

−130,700

1 − 0,5138
= −286,819 

 𝛽0 = 𝛽0𝜆0 = 1,741  
 𝛽1 = 𝛽0𝜆1 = (1,741)(0,514 ) = 0,895 

 𝛽2 = 𝛽0𝜆2 = (1,741)(0,514 )2 = 0,460 

 𝛽3 = 𝛽0𝜆3 = (1,741)(0,514 )3 = 0,236  

Berdasarkan pendugaan koefisien parameter tersebut, maka untuk model 

distribusi lag yang terbentuk dari studi kasus ini adalah: 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝛽2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 휀𝑡 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0𝜆0𝑋𝑡 + 𝛽0𝜆1𝑋𝑡−1 + 𝛽0𝜆2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 휀𝑡 

�̂�𝑡 = −286,819 + 1,741 𝑋𝑡 + 0,895𝑋𝑡−1 + 0,460𝑋𝑡−2 + 0,236𝑋𝑡−3 + ⋯ + 휀𝑡 

Selanjutnya mendeteksi autokorelasi dengan metode statistik Durbin-Watson. 

Hasil Uji Durbin-Watson (d) dengan software R sebesar 1,2146. 

Statistik Uji :  
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ℎ =  (1 −
𝑑

2
) √

𝑛

1−𝑛[𝑉𝑎𝑟(𝑎2)]
  

= (1 −
1,2146

2
) √

23

1−23[(0,1304)2]
  

= 2,413  

Kriteria Keputusan : 

𝐻0 ditolak jika ℎℎ𝑖𝑡 > ℎ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(𝛼,𝑛) 

𝐻0 ditterima jika ℎℎ𝑖𝑡 < ℎ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(𝛼,𝑛) 

𝑡(𝛼,𝑛) = 𝑡(0.05,23) = 1,714 

Kesimpulan 

Karena ℎℎ𝑖𝑡 > ℎ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2.413 > 1.714 maka 𝐻0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi dalam autoregressive. 

Interpretasi Model Distribusi Lag dengan Metode Koyck: 

• Setiap kenaikan 1 Ha luas tanaman perkebunan kelapa sawit milik rakyat pada 

tahun sekarang akan meningkatkan produksi kelapa sawit dari perkebunan 

kelapa sawit milik rakyat perlengkapan sebesar 1’741 Ton jika luas areal 

tanaman menghasilkan pada tahun sebelumnya dianggap konstan (dengan 

asumsi variabel prediktor lain tetap). 

• Setiap kenaikan 1 Ha luas tanaman perkebunan kelapa sawit milik rakyat pada 

satu tahun sebelumnya akan meningkatkan produksi kelapa sawit dari 

perkebunan kelapa sawit milik rakyat perlengkapan sebesar 0,895 Ton jika 

luas areal tanaman menghasilkan pada tahun sekarang dan 2 sampai beberapa 

tahun sebelumnya dianggap konstan. 

• Setiap kenaikan 1 Ha luas tanaman perkebunan kelapa sawit milik rakyat pada 

dua tahun sebelumnya akan meningkatkan produksi kelapa sawit dari 

perkebunan kelapa sawit milik rakyat perlengkapan sebesar 0,460 Ton jika 

luas areal tanaman menghasilkan pada tahun sekarang, 1 tahun sebelumnya 

dan 3 sampai beberapa tahun sebelumnya dianggap konstan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Metode Koyck digunakan untuk menentukan persamaan dinamis distribusi 

lag dengan panjang beda kala (lag) tidak diketahui. Pada persamaan Koyck 

terdapat Yt-1 sebagai variabel prediktor yang bersifat autoregressive sehingga 

metode Koyk juga dapat digunakan untuk menentukan persamaan autoregressive. 

Pada data tentang produksi kelapa sawit dan luas areal tanaman menghasilkan 

(TM) perkebunan kelapa sawit milik rakyat Tahun 1992-2014. model Koyck     

yang       terbentuk      yaitu �̂�𝑡 = −130,700 + 1,741𝑋𝑡 + 0,5138𝑌𝑡−1     dengan   

Nilai       R2 adj     sebesar      99,48%.      Setelah       dilakukan      transformasi    

Koyck       maka       model       distribusi lag     dugaan   yang      terbentuk    dari    

studi kasus ini adalah 𝑌𝑡 = −286,819 + 1,741 𝑋𝑡 + 0,895𝑋𝑡−1 + 0,460𝑋𝑡−2 +
0,236𝑋𝑡−3 + ⋯ 휀𝑡. Pada persamaan Koyck terdapat Yt-1 sebagai variabel prediktor 

yang bersifat autoregressive sehingga setelah menggunakan metode Koyck perlu 

dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson untuk 

mendeteksi autokorelasi dalam model autoregressive. Dari hasil uji statistik 

Durbin-Watson dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

atau asumsi nonautokorelasi terpenuhi. Dari hasil penentuan panjang lag dengan 
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menggunakan prosedur berurutan yang disarankan Alt dan Timbergen didapatkan 

bahwa lag optimum dari model distribusi lag adalah 2. 

Disarankan untuk menggunakan beberapa data lain untuk mengetahui 

keefektifan dari pendekatan Koyck dan metode Almon terhadap model dsitribusi 

lag serta untuk mengetahui metode mana yang lebih baik diantara keduanya.  
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Abstrak 

 Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang penting dalam 

pengembangan produktivitas suatu usaha. Fungsi tersebut dapat 

menunjang proses produksi sehingga dapat memberikan gambaran 

produktivitas yang diharapkan. Fungsi produktivitas yang dapat 

digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan efisiensi input dan 

urutan prioritas pengembangan produk sesuai dengan kondisi produk 

diantaranya adalah fungsi Cobb-Douglas dan Constant Elasticity of 

Substitution (CES). Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan 

produktivitas cabai rawit dengan pendekatan fungsi Cobb-Douglas 

dan CES, mengetahui variabel yang mempengaruhi produksi cabai 

rawit dan membandingkan efektivitas kedua fungsi tersebut. Dinas 

Pertanian Kabupaten Malang menyatakan bahwa produksi dan luas 

panen cabai rawit mengalami kenaikan dari tahun 2011-2013. Akan 

tetapi, produktivitas cabai rawit mengalami penurunan dari tahun 

2012-2014. Oleh karena itu, guna mengatasi hal ini perlu dilakukan 

pengaturan penggunaan input seperti lahan, benih, pupuk kandang, 

pupuk kimia, pestisida dan tenaga kerja. Data diambil dari penelitian 

Hidayati (2015). Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh fungsi 

produktivitas yang paling cocok digunakan dalam produksi cabai 

rawit. Pada kasus ini, fungsi Cobb-Douglas lebih baik dari pada fungsi 

CES karena menghasilkan R2
adjusted yang lebih besar dibandingkan 

dengan fungsi CES. Dari segi perhitungan lebih mudah menggunakan 

fungsi Cobb-Douglas, namun informasi yang didapat dari fungsi CES 

lebih banyak. Dengan demikian, penggunaan dari kedua fungsi ini 

tergantung pada tujuan penelitian. 

Kata kunci: Fungsi Cobb-Douglas, Fungsi Constant Elasticity of 

Substitution. 

 

 

Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Malang, produksi dan 

luas panen cabai rawit di Kabupaten Malang mengalami penurunan dari tahun 

2012-2014. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan lahan yang lebih tinggi dari 

pada tingkat kenaikan produksi. Kecamatan Karangploso merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Malang yang menyumbang produksi cabai rawit terbesar 

keempat setelah Kecamatan Wajak, Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan 

Dau. Berdasarkan data yang ada, luas panen di Karangploso mengalami 
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peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Akan tetapi, produksi dan 

produktivitas cabai rawit di Kecamatan Karangploso mengalami penurunan. 

Petani di kecamatan tersebut dihadapkan pada suatu masalah penggunaan input 

dan teknologi yang tepat dalam meningkatkan produktivitas cabai rawit di setiap 

lahan. Peningkatan produksi dapat dicapai dengan pengaturan penggunaan input 

benih dan pupuk kandang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas 

tentang produktivitas cabai rawit dengan menggunakan kedua variabel input 

tersebut.  Fungsi yang digunakan untuk menganalisis produktivitas diantaranya 

adalah fungsi Cobb-Douglas dan CES. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memodelkan produktivitas cabai rawit dengan pendekatan fungsi Cobb-Douglas 

dan CES, mengetahui variabel yang mempengaruhi produksi cabai rawit dan 

membandingkan efektivitas kedua fungsi tersebut.   

 

Fungsi Produksi 

Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang penting dalam pengembangan 

produktivitas suatu usaha karena dapat menunjang proses produksi guna 

memberikan gambaran produktivitas yang diharapkan. Selain itu, Soekartawi 

(1994) juga mengemukakan bahwa fungsi ini dianggap penting dalam 

pembahasan ekonomi produksi karena (1) fungsi ini dapat mengetahui hubungan 

antara faktor produksi (input) dan produksi (output) secara langsung dan 

hubungannya dapat lebih mudah dimengerti, (2) fungsi ini dapat mengetahui 

hubungan antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) serta 

sekaligus mengetahui hubungan antar variabel independen. 

Fungsi produksi dikatakan homogeneous of degree n ketika setiap input 

dikalikan dengan sejumlah t, output akan meningkat sebesar tn (Debertin, 2012). 

Dengan mengasumsikan fungsi produksi jangka panjang sehingga semua input 

dapat diperlakukan sebagai variabel dan dimasukkan pada fungsi produksi, n, 

degree of homogeneity, maka hal ini mengacu pada return to scale. Menurut 

Miller (2008), terdapat 3 tipe return to scale: 

- Jika degree of homogeneity bernilai 1 (n=1), maka dikatakan constant return to 

scale atau skala antara ekonomis dan tidak ekonomis. Hal ini berarti jika semua 

input bertambah sebesar t, maka output akan bertambah dengan kelipatan yang 

sama sebesar t. 

- Jika degree of homogeneity lebih dari 1 (n>1) maka dikatakan increasing 

return to scale atau skala ekonomis. Hal ini berarti jika semua input ditambah 

sebesar t, maka output akan bertambah dengan proporsi yang lebih besar dari t.  

- Jika degree of homogeneity kurang dari 1 (n<1) maka dikatakan decreasing 

return to scale atau skala disekonomis. Hal ini berarti penambahan semua input 

sebesar t, maka output akan bertambah dengan proporsi yang lebih kecil dari t.  

 

Fungsi Cobb-Douglas 

Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan suatu fungsi atau persamaan 

yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut 

dengan variabel dependen (Y) dan yang lain disebut variabel independen (X) 

(Soekartawi, 1994). Secara matematis, formula fungsi produksi Cobb-Douglas 

dinyatakan sebagai: 

𝑌 = 𝛼 𝑋1
𝛽1𝑋2

𝛽2 … . 𝑋𝑛
𝛽𝑛𝑒𝑢                                                 (1) 
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dimana 𝑌 adalah variabel output, 𝑋 variabel input, 𝛼 dan 𝛽 parameter yang 

diduga nilainya, 𝑢 error. Persamaan (1) diubah menjadi bentuk linier berganda 

agar memudahkan pendugaan parameternya dengan cara melogaritmakan 

persamaan. Sehingga diperoleh (Soekartawi, 1994): 

𝑙𝑛 𝑌 = ln 𝛼 + 𝛽1 ln 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛 ln 𝑋𝑛 + 𝑢                                 (2) 

𝛼 menunjukkan tingkat efisiensi proses produksi secara keseluruhan. Semakin 

besar 𝛼 maka semakin efisien suatu produksi, parameter 𝛽 mengukur elastisitas 

produksi untuk masing-masing faktor produksi, sedangkan jumlah 𝛽 

menunjukkan tingkat skala hasil (return to scale). 

Penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglas selalu dilogaritmakan dan 

diubah bentuk fungsinya menjadi fungsi linier, maka (1) nilai pengamatan tidak 

boleh bernilai nol, karena logaritma dari nol adalah suatu bilangan yang besarnya 

tidak diketahui (infinite). (2) Asumsi bahwa pada fungsi produksi tidak ada 

perbedaan teknologi pada setiap pengamatan. Artinya jika terdapat dua model 

fungsi produksi Cobb-Douglas yang dipakai, maka perbedaan model tersebut 

terletak pada intercept bukan pada kemiringan garis (slope) model tersebut 

(Debertin, 2012).  

 

Fungsi Constant Elasticity Of Substitution (CES) 

Fungsi produksi Constant Elasticity of Subtitution (CES) merupakan fungsi 

produksi yang memiliki suatu nilai elastisitas substitusi tertentu dalam 

menghasilkan suatu jumlah output dimana penambahan atau pengurangan jumlah 

output tidak mengubah nilai elastisitas subsitusinya (Soekartawi, 1994). Fungsi 

produksi CES digunakan jika elastisitas substitusi antar input/faktor produksi 

bersifat konstan. Sehingga elastisitas substitusi antar input tersebut tidak harus 

sama dengan satu, seperti fungsi Cobb-Douglas. 

Bentuk fungsi produksi CES adalah (Semaoen dan Kiptiyah, 2011):  

𝑄 = 𝐴[𝛿𝑋1
−𝜌 + (1 − 𝛿)𝑋2

−𝜌
]
−

1
𝜌                                         (3) 

Dimana 𝑄 adalah output, 𝐴 parameter efisiensi dari teknologi, 𝛿 degree dari 

intensitas, dan 𝜌  parameter elastisitas subtitusi. Menurut Romdhoni dkk (2015), 

persamaan (3) kemudian ditransformasi dalam bentuk linier dengan pendekatan 

deret Taylor sehingga memudahkan dalam menduga parameter.  

ln 𝑌 = ln 𝐴 + 𝜇𝛿 ln 𝑋1 + 𝜇(1 − 𝛿) ln 𝑋2 −
1

2
𝜌𝜇𝛿(1 − 𝛿)[ln 𝑋1 − ln 𝑋2]2 

ln 𝑌 = 𝛽0 +𝛽1 ln 𝑋1 + 𝛽2 ln 𝑋2 − 𝛽3[ln 𝑋1 − ln 𝑋2]2                                   (4) 

Untuk mengetahui elastisitas substitusi (σ) maka dapat dihitung dengan rumus 

(Beattie dan Taylor, 1994): 

𝜎 =
1

1 + 𝜌
                                                                           (5) 

Menyatakan elastisitas subtitusi adalah konstan, sehingga hubungan antara 𝜌 dan 

𝜎 adalah: (1) jika 𝜌 → 0 maka 𝜎 → 1 artinya sama dengan fungsi produksi Cobb-

Douglas. (2) jika 𝜌 → ∞ maka 𝜎 → 0. (3) jika (0 < 𝜌 < 1) maka 0 < 𝜎 < ∞. 

Dimana kriteria hipotesisnya adalah: (1) Jika σ > 1 akan menyebabkan perubahan 

yang lebih besar pada 𝑋1 dan 𝑋2 maka subsitusi akan bersifat elastis dan mudah 

dilakukan. (2) Jika σ < 1 akan menyebabkan perubahan yang lebih kecil pada 𝑋1 

dan 𝑋2, maka subsitusi 𝑋1 dan 𝑋2akan bersifat inelastis dan sulit dilakukan. (3) 
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Jika σ = 1 maka subtitusi 𝑋1 dan 𝑋2 akan bersifat unitary elasticity dan relatif sulit 

atau relatif mudah dilakukan.  

 

Kelebihan dan Kekurangan  

Menurut Soekarwati (1994), kelebihan fungsi Cobb-Douglas, antara lain: 

(1) Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan 

fungsi yang lain, misalnya lebih mudah ditransformasi dalam bentuk liniear. (2) 

Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-douglas akan menghasilkan koefisien 

regresi yang sekaligus menunjukkan besaran elastisitas (𝛽), jumlah dari elastisitas 

merupakan ukuran return to scale. Kekurangan dari fungsi produksi Cobb-

Douglas yaitu penentuan variabel input yang kurang tepat akan menghasilkan 

elastisitas produksi yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. 

Kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data, apakah data yang 

dipakai sudah benar atau terdapat data outlier (data pencilan). Sehingga akan 

menyebabkan besaran elastisitas menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah.  

Kelebihan fungsi produksi CES adalah dapat menunjukkan produk marginal 

yang positif, menurun ke bawah dan homogenitas derajat satu. Namun memiliki 

kelemahan yaitu jumlah variabel yang dipakai terbatas hanya 2 variabel, bila lebih 

dari 2 maka penyelesaiannya menjadi relatif sulit. 

 

METODE 

Penerapan metode ini dilakukan dengan menggunakan data penelitian 

Hidayati (2015). Penelitian dilakukan pada Usaha Tani cabai rawit di Desa 

Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Model analisis yang 

digunakan dalam artikel penelitian ini adalah model fungsi produksi Cobb-

Douglas dan model fungsi Constant Elasticity of Subtitution (CES). 

Langkah-langkah analisis fungsi produksi Cobb-Douglas Constant 

Elasticity of Subtitution (CES) sama. Adapun langkah-langkah analisis menurut 

Gujarati (2011) adalah sebagai berikut:  

1. Mentransformasi data ke dalam bentuk logaritma natural sesuai persamaan (2) 

untuk fungsi Cobb-Douglas, serta persamaan (4) untuk fungsi CES. 

 

2. Menduga parameter dengan OLS (Ordinary Least Square). Metode OLS dapat 

dilihat pada Kutner dkk (2004). 

3. Menguji signifikansi parameter secara parsial dan simultan, di mana masing-

masing menggunakan uji t dan uji F. Metode pengujian parameter dengan uji t 

dan uji F secara lengkap dapat dilihat pada Kutner dkk (2004). 

4. Menentukan elastisitas dari nilai koefisien pangkat setiap faktor input. 

5. Menentukan return to scale dengan cara menjumlahkan koefisien pangkat yang 

ada pada setiap input faktor produksi. 

6. Menentukan nilai 𝑹𝟐
adjusted untuk membandingkan kedua fungsi tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Input yang digunakan oleh petani cabai rawit di Desa Tawangargo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang adalah benih dan pupuk kandang. 

Secara teori, semakin banyak benih dan pupuk kandang yang digunakan maka 

produksi cabai rawit yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Namun pada 

kenyataanya, produktivitas cabai rawit di Desa Tawangargo tergolong rendah. 
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Oleh karena itu akan dilakukan analisis mengenai fungsi produksi, yaitu fungsi 

Cobb-Douglas dan Constant Elasticity of Substitution. 

 

Fungsi Cobb-Douglas 

Fungsi Cobb-Douglas produktivitas cabai rawit (Y) dengan input adalah 

benih (𝑋1) dan pupuk kandang (𝑋2) adalah 

𝑌 =  𝑋1
𝛽1𝑋2

𝛽2𝑒𝑢                                                                (6) 

Persamaan (6) kemudian ditransformasi dalam bentuk linier sehingga 

memudahkan dalam menduga parameter.  

ln 𝑌 = ln 𝐴 + 𝛽1 ln 𝑋1 + 𝛽2 ln 𝑋2 + 𝑢 

ln 𝑌 = 𝑐 +𝛽1 ln 𝑋1 + 𝛽2 ln 𝑋2 + 𝑢                                                (7) 

Hasil pendugaan parameter berdasarkan persamaan (7) dengan 

menggunakan metode OLS disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Nilai Duga dan Uji Signifikansi Parameter 

Parameter Nilai Duga  Nilai P 

𝑐 4.4547 0.000 

𝛽1 0.9048 0.000 

𝛽2 0.0522 0.149 

 

Berdasarkan Tabel 1, model Cobb-Douglas yang terbentuk adalah 

ln �̂� = 4.4547 +0.9048 ln �̂�1 + 0.0522 ln �̂�2                                     (8) 

Hasil pengujian parameter yang tertera pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

benih berpengaruh sinifikan terhadap produktivitas cabai rawit sedangkan pupuk 

kandang berpengaruh terhadap produktivitas cabai rawit apabila tingkat kesalahan 

15%. 

Informasi yang didapat dari persamaan (8) adalah produktivitas cabai rawit 

akan meningkat sebesar 0.9048% apabila benih yang ditanam bertambah 1% serta 

variabel lain tidak mengalami perubahan, serta produktivitas cabai rawit akan 

meningkat sebesar 0.0522% apabila pupuk kandang yang diberikan bertambah 1% 

serta variabel lain tidak mengalami perubahan. 

Parameter-parameter dalam fungsi produksi Cobb-Douglas juga 

menunjukkan elastisitas faktor produksi. Adapun elastisitas faktor-faktor produksi 

menurut Khater (2012) yakni ∑ 𝛽𝑖 sebesar 0.9570 < 1, artinya terjadi decreasing 

return to scale. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan input akan 

meningkatkan output lebih kecil dari proporsi itu. Dalam kasus ini, benih naik 

10% maka produktivitas cabai rawit naik 9.048% dan pupuk kandang naik 100% 

maka produktivitas cabai rawit naik 5.22%. Faktor benih paling berpengaruh 

diantara faktor produksi yang lain, hal ini dilihat dari nilai elastisitasnya yang 

paling besar. 

 

Fungsi Constant Elasticity of Substitution 

Fungsi Constant Elasticity of Substitution (CES) produktivitas cabai rawit 

(Y) dengan input adalah benih (𝑋1) dan pupuk kandang (𝑋2) adalah 

𝑌 = 𝐴[𝛿𝑋1
−𝑝 + (1 − 𝛿)𝑋2

−𝑝]
−

𝜇
𝑝                                                   (9) 

Persamaan (9) kemudian ditransformasi dalam bentuk linier dengan pendekatan 

deret Taylor sehingga memudahkan dalam menduga parameter.  
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ln 𝑌 = ln 𝐴 + 𝜇𝛿 ln 𝑋1 + 𝜇(1 − 𝛿) ln 𝑋2 −
1

2
𝜌𝜇𝛿(1 − 𝛿)[ln 𝑋1 − ln 𝑋2]2 

ln 𝑌 = 𝛽0 +𝛽1 ln 𝑋1 + 𝛽2 ln 𝑋2 − 𝛽3[ln 𝑋1 − ln 𝑋2]2                                   (10) 

Hasil pendugaan parameter berdasarkan persamaan (10) dengan 

menggunakan metode OLS disajikan dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2. Nilai Duga dan Uji Signifikansi Parameter 

Parameter Nilai Duga  Nilai P 

𝛽0 4.4150 0.000 

𝛽1 0.8736 0.000 

𝛽2 0.0834 0.543 

𝛽3 -0.0054 0.813 

 

Berdasarkan Tabel 2, model CES yang terbentuk adalah 

ln �̂� = 4.4150 +0.8736 ln �̂�1 + 0.0834 ln �̂�2

+ 0.0054[ln �̂�1 − ln �̂�2]
2
                 (11) 

Hasil pengujian parameter yang tertera pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

hanya benih yang berpengaruh sinifikan terhadap produktivitas cabai rawit 

sedangkan faktor yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

cabai rawit.  

Informasi yang didapat dari persamaan (11) adalah perubahan produksi 

cabai rawit inelastis secara parsial terhadap perubahan penggunaan benih dan 

pupuk kandang. Hal ini dikarenakan nilai dari 𝛽1 dan 𝛽2 < 1. Sedangkan untuk 

melihat elastisitas produksi terhadap benih dan pupuk kandang secara serentak 

dapat dilihat dari total koefisien 𝛽1 dan 𝛽2 (Klump dkk, 2011).  Dalam kasus ini 

𝛽1 + 𝛽2 = 0.9570 < 1 hal ini menunjukkan bahwa perubahan produksi cabai rawit 

inelastis secara serentak terhadap perubahan penggunaan benih dan pupuk 

kandang. Nilai elastisitas tersebut berarti bahwa jika benih dan pupuk kandang 

berubah sebesar 1% maka produktivitas cabai rawit akan berubah sebesar 

0.9570%. 

Tingkat substistusi input benih oleh pupuk kandang dalam memproduksi 

cabai rawit dapat dilihat dari  

𝜎 =
1

1 + (
−2 𝛽3(𝛽2 + 𝛽1)

𝛽1𝛽2
)
                                                           (12) 

Berdasarkan persamaan (12), maka didapat nilai 𝜎 sebesar 0.8758 < 1, hal 

ini menunjukkan bahwa substitusi benih dan pupuk kandang inelastis dan sulit 

dilakukan. Selain itu, jika terjadi substitusi perubahan benih oleh perubahan 

pupuk kandang dalam proporsi yang sama sebesar 1% akan berdampak pada 

perubahan input sebesar 0.8758%. Hal ini mengandung arti bahwa keberadaan 

penggunaan benih memegang peranan penting dalam penentuan tingkat 

produktivitas cabai rawit sehingga apabila digantikan dengan pupuk kandang akan 

menyebabkan perubahan produksi yang relatif rendah. 

 

Perbandingan Fungsi Cobb-Douglas dan Constant Elasticity of Substitution 

(CES) 

Model yang didapat dari fungsi Cobb-Douglas dan CES menunjukkan 

bahwa benih dan pupuk kandang berpengaruh secara serentak. Hal ini terlihat dari 
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nilai p pada uji F, dimana nilai p untuk kedua fungsi tersebut kurang dari tingkat 

kesalahan 5%. Namun, nilai 𝑅2
adjusted antara kedua fungsi tersebut berbeda. Nilai 

𝑅2
adjusted untuk masing-masing fungsi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai 𝑹𝟐
adjusted untuk Setiap Fungsi 

Fungsi 𝑅2
adjusted  

Cobb-Douglas 0.8642 

CES 0.8612 

 

Informasi yang didapat dari Tabel 3 adalah: 

1. Pada fungsi Cobb-Douglas, model yang terbentuk dapat menggambarkan 

kondisi nyata produktivitas cabai rawit sebesar 86.42%, di mana sebesar 

13.58% dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Pada fungsi CES, model yang terbentuk dapat menggambarkan kondisi nyata 

produktivitas cabai rawit sebesar 86.12%, di mana sebesar 13.88% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

Nilai 𝑹𝟐
adjusted fungsi Cobb-Douglas lebih besar dari fungsi CES meskipun 

selisih antara keduanya sangat sedikit. Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan fungsi Cobb-Douglas lebih baik dari pada fungsi CES karena lebih 

dapat menggambarkan kondisi nyata produktivitas cabai rawit. Selain itu, dari 

segi perhitungan lebih mudah menggunakan fungsi Cobb-Douglas karena cara 

melinierkan hanya ditransformasi dalam bentuk logaritma natural sedangkan cara 

melinierkan fungsi CES  menggunakan transformasi logaritma natural dengan 

pendekatan deret Taylor. Meskipun demikian, informasi yang didapat dari fungsi 

CES lebih banyak. Oleh karena itu, penggunaan dari kedua fungsi ini tergantung 

pada tujuan penelitian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan pada artikel ini sebagai 

berikut; 

1. Fungsi Cobb-Douglas yang diperoleh pada studi kasus ini yaitu 

𝐥𝐧 �̂� = 𝟒. 𝟒𝟓𝟒𝟕 +𝟎. 𝟗𝟎𝟒𝟖 𝐥𝐧 �̂�𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟐𝟐 𝐥𝐧 �̂�𝟐 

Fungsi Constant Elasticity of Substitution (CES) yaitu 

𝐥𝐧 �̂� = 𝟒. 𝟒𝟏𝟓𝟎 +𝟎. 𝟖𝟕𝟑𝟔 𝐥𝐧 �̂�𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟑𝟒 𝐥𝐧 �̂�𝟐

+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟒[𝐥𝐧 �̂�𝟏 − 𝐥𝐧 �̂�𝟐]
𝟐
   

2. Variabel yang berpengaruh pada produksi cabai rawit adalah penggunaan 

benih, sedangkan  pupuk kandang berpengaruh jika tingkat kesalahan 15% 

dengan menggunakan fungsi Cobb-Douglas tetapi tidak berpengaruh jika 

menggunakan fungsi CES. 

3. Model yang terbentuk pada fungsi Cobb-Douglas menggambarkan kondisi 

nyata produktivitas cabai rawit sebesar 86.42% sedangkan pada fungsi CES 

sebesar 86.12%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi Cobb-

Douglas lebih baik dari pada fungsi CES. 

Adapun saran dari artikel ini adalah penggunaan fungsi Cobb-Douglas dan 

CES tergantung pada tujuan peneliti karena fungsi Cobb-Douglas dari segi 

melinierkan lebih mudah, namun informasi yang diperoleh dari fungsi CES lebih 

banyak. Penelitian lanjutan dapat membandingkan antara fungsi Cobb-Douglas 

dengan VES (Variable Elasticity Of Substitution). 
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PEMODELAN JUMLAH KORBAN JIWA KECELAKAAN LALU LINTAS 

DI TIGA DAERAH RAWAN KECELAKAAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE POISSON INAR (1)  

(STUDI KASUS LALU LINTAS DI JAWA TIMUR)  

Acika Karunila1), Nur Atikah2) 

1,2)Universitas Negeri Malang 

Acikakarunila.ak@gmail.com 

 

Abstrak 

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang 

tidak terduga atau tidak disengaja dimana sebuah kendaraan bermotor 

bertabrakan dengan benda lainnya dan menyebabkan kerusakan atau 

korban jiwa. Permasalahan tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

dapat terbilang masih tinggi, hal ini disebabkan oleh tingginya 

mobilitas penduduk Indonesia. Jawa Timur yang dikenal sebagai pusat 

kawasan timur Indonesia menyebabkan kebutuhan akan transportasi 

menjadi meningkat. Secara tidak langsung hal tersebut akan 

memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan akan transportasi, salah 

satunya adalah kecelakaan lalu lintas.  

Di Jawa Timur terdapat daerah-daerah rawan kecelakaan lalu 

lintas seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Ngawi. 

Metode Poisson INAR (1) sebagai model baru dapat diterapkan untuk 

data jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Pemodelan 

Poisson INAR (1) dilakukan dengan dua tahap yaitu pemodelan INAR 

untuk variabel respon saja dan pemodelan INAR dengan memasukkan 

variabel prediktor (menggunakan analisis regresi). 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel respon berupa jumlah korban jiwa akibat kecelakaan di 

Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Ngawi dan tiga 

variabel prediktornya adalah jumlah kecelakaan akibat kelelahan, 

jumlah kecelakaan akibat tidak tertib berlalu lintas, dan jumlah 

kecelakaan akibat diluar batas kecepatan. Sehingga diperoleh model 

INAR (1) tanpa explanatory variable (variabel prediktor) untuk 

Kab.Malang adalah 𝑌𝑡 = 0.1257𝜊 𝑌𝑡−1, Kab.Mojokerto adalah 𝑌𝑡 =
0.3349𝜊 𝑌𝑡−1, dan untuk daerah Ngawi adalah 𝑌𝑡 = 0.1678 𝜊 𝑌𝑡−1. 

Sedangkan pemodelan INAR (1) dengan explanatory variable pada 

Kab.Malang adalah 𝑋𝑡 = 𝛼 𝜊 𝑋𝑡−1 + 𝑍𝑡, dimana 𝑍𝑡 merupakan 

barisan dari exp(1.3888 + 0.0177𝑋1 + 0.0237X2 +
0.0217X3), Kab.Mojokerto adalah 𝑋𝑡 = 𝛼 𝜊 𝑋𝑡−1 + 𝑍𝑡, dimana 𝑍𝑡 

merupakan barisan dari 𝑒𝑥𝑝 (0.7295 + 0.0235X1 + 0.0434X2 +
0.0350X3), dan daerah Ngawi adalah 𝑋𝑡 = 𝛼 𝜊 𝑋𝑡−1 + 𝑍𝑡, dimana 𝑍𝑡 

merupakan barisan dari 𝑒𝑥𝑝 (0.2934 + 0.0302X1 + 0.0312X2 −
0.4897X3) 

Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, Poisson INAR (1), model 

prediksi kecelakaan 
 

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. 

Jumlah penduduknya pada tahun 2017 mencapai 39.292.972 jiwa (BPS, 2017). 
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Dengan dikenalnya sebagai pusat kawasan timur Indonesia, menyebabkan Jawa 

Timur menjadi provinsi yang penduduknya memiliki mobilitas yang tinggi. 

Dengan mobilitas yang tinggi tersebut menyebabkan kebutuhan akan transportasi 

menjadi meningkat yang secara tidak langsung hal tersebut akan memperbesar 

resiko tumbuhnya permasalahan akan transportasi, salah satunya adalah 

kecelakaan. Di dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009, kecelakaan lalu lintas 

didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan jalan raya yang tidak terduga dan 

tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Menurut data 

World Health Organization (WHO), kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

merupakan pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan 

tuberculosis. Di Jawa Timur yang termasuk dalam kategori tinggi tingkat 

kecelakaannya adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Ngawi.  

Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan dengan menggunakan metode 

Poisson INAR (1) pada jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di tiga 

daerah rawan kecelakaan yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan 

Ngawi tanpa explanatory variable dan dengan explanatory variable. Data yang 

digunakan dalam metode ini adalah variabel integer yang mengikuti distribusi 

Poisson dengan melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi. 

 

METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim mengenai data bulanan jumlah 

korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas dan beberapa faktornya sejak Januari 

2013 – Juni 2017. 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu variabel respon (𝒀𝒕) 

dan variabel prediktor (explanatory variable) (𝑿). Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut ; jumlah korban jiwa 

sebagai variabel respon dan jumlah kecelakaan akibat kelelahan, jumlah 

kecelakaan akibat tidak tertib berlalu lintas, dan jumlah kecelakaan akibat diluar 

batas kecepatan sebagai variabel prediktor (penjelas). 

Analisis data yang digunakan adalah pemodelan INAR (1) tanpa 

explanatory variable dan pemodelan INAR (1) dengan explanatory variable 

(analisis regresi model INAR). Langkah-langkah dalam pemodelan INAR tanpa 

explanatory variable adalah uji kestasioneran dan identifikasi model AR 

(Autoregressive), melakukan estimasi parameter model INAR(1) tanpa 

explanatory variable (variabel prediktor) dengan menggunakan metode penaksir 

moment, dan melakukan pemodelan INAR(1) tanpa explanatory variable. 

Langkah-langkah dalam pemodelan INAR dengan explanatory variable 

adalah uji kestasioneran dan identifikasi model AR (Autoregressive), melakukan 

estimasi parameter model INAR(1) dengan explanatory variable (variabel 

prediktor) dengan menggunakan metode penaksir nonlinear least square, dan 

melakukan pemodelan INAR (1) dengan explanatory variable. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemodelan INAR tanpa Explanatory Variable 
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Sebelum melakukan pemodelan INAR, hal pertama yang harus dilakukan 

adalah uji kestasioneran terhadap data jumlah korban jiwa akibat kecelakaan di 

tiga daerah rawan kecelakaan di Jawa Timur (Kabupaten Malang, Kabupaten 

Mojokerto, dan Ngawi). Didapatkan plot data bulanan untuk ketiga daerah rawan 

kecelakaan seperti yang terdapat pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Time Series Plot Data Jumlah Korban Jiwa Akibat Kecelakaan di Tiga 

Daerah Rawan Kecelakaan di Jawa Timur 

 

Untuk melihat kestasioneran data dapat dilihat dengan grafik. Berdasarkan 

Gambar 1 diketahui bahwa untuk data jumlah korban jiwa akibat kecelakaan di 

Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto maupun Ngawi dapat disimpulkan data 

tersebut tidak stationer dalam mean maupun varian. Maka diperlukan adanya 

differencing dan transformasi dari ketiga data tersebut untuk mendapatkan data 

yang stasioner.  

Setelah data menjadi stasioner, hal yang selanjutnya dilanjutkan adalah 

identifikasi model pada tiga daerah rawan kecelakaan tersebut. Model untuk 

ketiga daerah tersebut adalah sama, yaitu ARIMA (1,1,1) sehingga model lain 

yang dapat digunakan adalah Poisson INAR (1) yang mengasumsikan bahwa 

proses time series yang mendasarinya adalah proses yang stasioner dan oleh 

karena itu tidak dibutuhkan manipulasi pada variable respon. Plot ACF dan PACF 

untuk masing-masing daerah terdapat pada Gambar berikut. 
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Gambar 2 Plot ACF dan PACF Kab.Malang 
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Gambar 3 Plot ACF dan PACF Kab. Mojokerto 
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Gambar 4 Plot ACF dan PACF Ngawi 

 

Selanjutnya dilakukan estimasi parameter pada ketiga daerah rawan 

kecelakaan tersebut. Estimasi parameter model Poisson INAR (1) tanpa 

explanatory variable (variable prediktor) dilakukan dengan metode penaksir 

moment. Berdasarkan asumsi Poisson , 𝜎2 = 𝜇, di dapatkan nilai �̂�, 𝑍�̂� , dan 

�̂� untuk ketiga daerah. 𝑍�̂� merupakan barisan bilangan random yang mengikuti 

distribusi Poisson dan mempunyai ciri iid (Identically Independent Distributed). 

Untuk nilai �̂� dan �̂� untuk ketiga daerah terdapat pada Tabel 1 berikut. 
 

Tabel 1 Nilai �̂� dan �̂� Pada Daerah Kab.Malang, Kab.Mojokerto, dan Ngawi 

Daerah �̂� �̂� 

Kab.Malang 0.1257 15.9483 

Kab.Mojokerto 0.3349 8.3515 

Ngawi 0.1678 9.0003 

 

Berdasarkan hasil estimasi parameter didapatkan nilai 𝛼 untuk daerah 

Kab.Malang adalah 0.1257 sehingga model Poisson INAR (1) untuk jumlah 

korban jiwa akibat kecelakaan di daerah Kab.Malang adalah 𝑌𝑡 = 0.1257𝜊 𝑌𝑡−1. 

Selanjutnya nilai 𝛼 untuk daerah Mojokerto adalah 0.3349 sehingga model untuk 

daerah Kab.Mojokerto adalah 𝑌𝑡 = 0.3349𝜊 𝑌𝑡−1. Dan nilai 𝛼 untuk daerah 

Ngawi adalah 0.1678 sehingga model untuk daerah Ngawi adalah 𝑌𝑡 =
0.1678 𝜊 𝑌𝑡−1.  

Penjabaran Binomial Thinning Operator (𝜊) di atas artinya dimana 𝑋𝑡−1 

diberi nilai 1 jika sukses (terjadi korban jiwa dalam kecelakaan) dengan peluang 

sukses sebesar 𝛼 dan diberi nilai 0 jika gagal, dengan peluang sebesar 1 – 𝛼.  
 

B. Pemodelan INAR dengan Explanatory Variable 

Pemodelan dengan INAR dapat dilakukan dengan menambahkan variabel 

prediktor (explanatory variable) atau disebut juga analisis regresi model INAR. 

Pada analisis regresi ini di dalam model INAR tersebut ditambahkan variabel 
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prediktor atau biasa disebut explanatory variable. Dalam penelitian ini digunakan 

tiga explanatory variable yaitu jumlah kecelakaan akibat kelelahan, jumlah 

kecelakaan akibat tidak tertib berlalu lintas, dan jumlah kecelakaan akibat diluar 

batas kecepatan.  

Susunan model INAR dengan explanatory variable secara umum sama 

dengan model INAR tanpa explanatory variable yaitu dengan cara 

menggabungkan Binomial Thinning Operator dengan nilai 𝑍�̂�, namun 𝑍�̂� pada 

model ini merupakan barisan bilangan random iid dengan nilai mean dipengaruhi 

oleh variabel prediktor (explanatory variable). 

Estimasi parameter model INAR (1) dengan explanatory variable dilakukan 

dengan menggunakan metode penaksir nonlinear least square. Untuk nilai �̂� dari 

ketiga daerah terdapat pada Tabel 2 berikut. 
 

Tabel 2 Nilai �̂� Pada Daerah Kab.Malang, Kab.Mojokerto, dan Ngawi 

Penaksir Parameter Kab.Malang Kab.Mojokerto Ngawi 

𝜷�̂� 1.3888 0.7295 0.2934 

𝜷�̂� 0.0177 0.0235 0.0302 

𝜷�̂� 0.0237 0.0434 0.0312 

𝜷�̂� 0.0217 0.0350 0.4897 

 

Dari hasil perhitungan ini, 𝑋𝑡−1 diberi nilai 1 jika sukses (terjadi korban jiwa 

dalam kecelakaan) dengan peluang sukses sebesar 𝛼 dan diberi nilai 0 jika gagal, 

dengan peluang sebesar 1 – 𝛼. Berdasarkan Tabel 2 diketahui untuk Kab. Malang, 

nilai 𝛽0̂ = 1.3888, 𝛽1̂ = 0.0177,      𝛽2̂ = 0.0237, dan 𝛽3̂ = 0.0217. Sehingga 

model INAR (1) dengan explanatory variable pada Kab.Malang adalah 𝑋𝑡 =
𝛼 𝜊 𝑋𝑡−1 + 𝑍𝑡, dimana 𝑍𝑡 merupakan barisan dari exp (1.3888 + 0.0177𝑋1 −
0.0237X2 + 0.0217X3). Pemodelan regresi INAR (1) pada Kab.Mojokerto 

adalah 𝑋𝑡 = 𝛼 𝜊 𝑋𝑡−1 + 𝑍𝑡, dimana 𝑍𝑡 merupakan barisan dari 𝑒𝑥𝑝 (0.7295 +
0.0235X1 + 0.0434X2 + 0.0350X3). Dan pemodelan regresi INAR (1) pada 

daerah Ngawi adalah 𝑋𝑡 = 𝛼 𝜊 𝑋𝑡−1 + 𝑍𝑡, dimana 𝑍𝑡 merupakan barisan dari 

𝑒𝑥𝑝 (0.2934 + 0.0302X1 + 0.0312X2 − 0.4897X3)  

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hal-hal yang dapat 

disimpulkan adalah: 

1. Model INAR (1) tanpa explanatory variable untuk Kab.Malang adalah 𝒀𝒕 =
𝟎. 𝟏𝟐𝟓𝟕𝝄 𝒀𝒕−𝟏, model untuk Kab.Mojokerto adalah 𝒀𝒕 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟒𝟗𝝄 𝒀𝒕−𝟏, dan 

untuk daerah Ngawi adalah  

𝒀𝒕 = 𝟎. 𝟏𝟔𝟕𝟖 𝝄 𝒀𝒕−𝟏. 

2. Model INAR (1) dengan explanatory variable pada Kab.Malang adalah 𝑿𝒕 =
𝜶 𝝄 𝑿𝒕−𝟏 + 𝒁𝒕, dimana 𝒁𝒕 merupakan barisan dari 𝐞𝐱𝐩 (𝟏. 𝟑𝟖𝟖𝟖 +
𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟕𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟕𝐗𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟕𝐗𝟑). Pemodelan regresi INAR (1) pada 

Kab.Mojokerto adalah 𝑿𝒕 = 𝜶 𝝄 𝑿𝒕−𝟏 + 𝒁𝒕, dimana 𝒁𝒕 merupakan barisan 

dari 𝒆𝒙𝒑 (𝟎. 𝟕𝟐𝟗𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟓𝐗𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝟒𝐗𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟎𝐗𝟑). Dan 

pemodelan regresi INAR (1) pada daerah Ngawi adalah 𝑿𝒕 = 𝜶 𝝄 𝑿𝒕−𝟏 + 𝒁𝒕, 

dimana 𝒁𝒕 merupakan barisan dari 𝒆𝒙𝒑 (𝟎. 𝟐𝟗𝟑𝟒 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟐𝐗𝟏 +
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𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟐𝐗𝟐 − 𝟎. 𝟒𝟖𝟗𝟕𝐗𝟑). 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karena metode yang digunakan merupakan metode baru maka masih banyak 

kekurangan dalam penelitian ini dan diharapkan dapat mengembangkan model 

Poisson INAR(1) yang lebih baik. 

2. Sebaiknya mencari metode estimasi parameter yang lebih tepat agar nilai 

parameter yang dihasilkan sesuai dan model yang didapatkan lebih baik. 
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1,2,3,4)FMIPA Universitas Negeri Malang 

dahliatul.hasanah.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 

Beberapa tahun terakhir banyak bermunculan konsep baru 

mengenai ruang metrik yang dianggap sebagai perluasan atau 

perumuman kosep ruang metrik. Terisnpirasi oleh pengenalan ruang 

metrik bernilai kompleks oleh Azzam (2011), ruang rectangular b-

metrik bernilai kompleks dikenalkan oleh Ege pada tahun 2015. Di 

lain pihak, banyak peneliti yang menginvestigasi eksistensi titik tetap 

dengan berbagai kombinasi tipe ruang dan tipe pemetaan. Seperti 

halnya Teorema titik tetap Banach yang menggunakan pemetaan 

kontraktif, Kannan (1968) dan Reich (1971) masing-masing 

mengembangkan pemetaan kontraktif tipe lain untuk diperiksa 

keberadaan titik tetap untuk pemetaan tersebut. Dalam makalah ini, 

pemetaan kontraktif tipe Reich dan tipe Kannan diperiksa eksistensi 

dan ketunggalan titik tetapnya dalam ruang rectangular b-metrik 

bernilai kompleks. Dengan menggunakan sifat urutan parsial yang 

didefinisikan dan sifa-sifat dalam sistem bilangan kompleks, pemetaan 

kontraktif tipe Kannan dan tipe Reich dijamin memiliki titik tetap 

yang tunggal. 

Kata kunci: teorema titik tetap, kontraksi tipe Kannan, kontraksi tipe 

Reich, ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks 

 

 

Teori titik tetap menunjukkan perkembangan cukup pesat dalam beberapa 

tahun terakhir ini baik dalam segi konsep maupun dari segi terapan. Hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya artikel-artikel ilmiah tentang titik tetap yang 

dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Dalam segi konsep, 

perkembangan teori titik tetap berkembang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknya penelitian yang dipublikasikan berkaitan dengan teorema titik 

tetap. Teorema titik tetap pertama kali diajukan oleh Banach (1922) dengan nama 

Teorema Titik Tetap Banach. Teorema ini menjamin keberadaan titik tetap untuk 

fungsi yang bersifat kontraktif dalam ruang Banach. Dalam seiringnya waktu, 

teorema ini dikembangkan dengan mengganti fungsi yang diteliti dan juga 

ruangnya.  

Di lain pihak, perkembangan konsep ruang metrik juga menunjukkan 

tanda positif. Beberapa tahun terakhir banyak bermunculan konsep baru mengenai 

ruang metrik yang dianggap sebagai perluasan atau perumuman kosep ruang 

metrik. Sebagai contoh, Azzam, dkk. (2011) memberikan konsep baru yaitu ruang 

metrik bernilai kompleks. Ruang ini dianggap sebagai perumuman ruang metrik 

biasa dengan mengubah kodomain metrik dari bilangan real ke bilangan 

kompleks. 
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Terinspirasi oleh Azzam, dkk. (2011), Ege (2015) memperluas konsep 

ruang rectangular b-metrik menjadi ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks. 

Ege (2015) membuktikan Prinsip Kontraksi Banach yang sesuai dengan ruang 

rectangular b-metrik dan menunjukkan aplikasinya dalam persamaan linier. 

Sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh Ege, dalam makalah ini, teorema-

teorema titik tetap yang melibatkan pemetaan kontraktif tipe Kannan (1968) dan 

Reich (1971) yang sebelumnya berlaku di ruang metrik tipe lain diperiksa 

keberlakuan dan ketunggalan titik tetapnya dalam ruang rectangular b-metrik 

bernilai kompleks. 

Dengan menggunakan sifat-sifat yang berlaku untuk urutan parsial yang 

didefinisikan dalam himpunan bilangan kompleks ℂ dan sifat-sifat yang berlaku 

untuk bilangan kompleks, penulis membangun dua teorema titik tetap yang 

melibatkan pemetaan kontraktif tipe Kannan dan tipe Reich dalam ruang 

rectangular b-metrik bernilai kompleks. Penulis memeriksa eksistensi dan 

ketunggalan titik tetap pemetaan kontraktif tipe Kannan dan tipe Reich dalam 

ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks dan dituliskan dalam dua teorema  

yang berbeda. 

 

METODE 

Sebelum membahas mengenai eksistensi dan ketunggalan titik tetap dalam 

ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks, dalam bagian ini akan dikenalkan 

terlebih dahulu mengenai ruang rectangular b-metrik dan urutan parsial yang 

didefinisikan dalam himpunan bilangan kompleks besera sifat-sifatnya. 

Selanjutnya, ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks juga diperkenalkan 

beserta sifat-sifat barisan dalam ruang tersebut. 

 

Definisi 1 (Roshan, dkk., 2016) Misal 𝑋 adalah himpunan tak kosong dan 

bilangan real 𝑠 ≥ 1 diberikan. Pemetaan 𝑑: 𝑋 × 𝑋 → [0, ∞) memenuhi sifat 

berikut ini untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋 dengan 𝑢 ≠ 𝑣 dan masing-masing 

berbeda dari 𝑥 dan 𝑦. 

Rb1. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 jika dan hanya jika 𝑥 = 𝑦 

Rb2. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) 

Rb3. 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑠(𝑑(𝑥, 𝑢) + 𝑑(𝑢, 𝑣) + 𝑑(𝑣, 𝑦)) 

Maka 𝑑 disebut rectangular b-metrik dan (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-

metrik. 

 

Contoh 2 (Roshan, dkk., 2016) 

Misal (𝑋, 𝜌) adalah ruang metrik rectangular dan 𝑝 ≥ 1. Didefinisikan 𝑑(𝑥, 𝑦) =

(𝜌(𝑥, 𝑦))
𝑝
. Pemetaan 𝑑 memenuhi sifat (Rb1) dan (Rb2). Berdasarkan sifat 

funngsi konveks 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑝 untuk 𝑥 ≥ 0 dan berdasarkan ketaksamaan Jensen,  

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)𝑝 ≤ 3𝑝−1(𝑎𝑝 + 𝑏𝑝 + 𝑐𝑝) 

untuk bilangan tak negatif 𝑎, 𝑏, 𝑐. Dengan demikian (𝑋, 𝑑) adalah ruang 

rectangular b-metrik dengan 𝑠 ≤ 3𝑝−1. 

Azzam, dkk. (2011) memperkenalkan ruang metrik bernilai kompleks 

dengan mengubah definisi metrik pada ruang metrik yang biasa. Metrik pada 

ruang metrik biasa mempunyai daerah hasil berupa bilangan real tak negatif, 

sedangkan metrik bernilai kompleks mempunyai daerah hasil berupa bilangan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 242 

 

  
 

kompleks. Sebelum mendefinisikan ruang metrik bernilai kompleks, Azzam, dkk. 

(2011) mendefinisikan urutan parsial ≼ dalam ℂ. 

 

Definisi 3 (Azzam, dkk., 2011) 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|; 
(ii) 𝒛𝟏 ≼ 𝒛𝟐 dan 𝒛𝟐 ≺ 𝒛𝟑 maka 𝒛𝟏 ≺ 𝒛𝟑; 

Jika 𝑧 ∈ ℂ, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ dan 𝑎 ≤ 𝑏, maka 𝑎𝑧 ≼ 𝑏𝑧. 

Terinspirasi oleh Azzam, dkk. (2011), Ege (2015) mendefinisikan ruang 

rectangular b-metrik bernilai kompleks sebagai berikut. 

 

Definisi 4 (Ege, 2015) Misal 𝑋 adalah himpunan tak kosong. Misalkan pemetaan 

𝑑: 𝑋 × 𝑋 → ℂ memenuhi sifat-sifat berikut untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 

(RC1) 0 ≼ 𝑑(𝑥, 𝑦) 

(RC2) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 jika dan hanya jika 𝑥 = 𝑦 

(RC3) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) 

(RC4) Ada 𝑠 ≥ 1 sehingga 𝑑(𝑥, 𝑦) ≼ 𝑠[𝑑(𝑥, 𝑢) + 𝑑(𝑢, 𝑣) + 𝑑(𝑣, 𝑦)] untuk 

semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝑢, 𝑣 yang berbeda dengan 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋\{𝑥, 𝑦}. 

Pasangan (𝑋, 𝑑) disebut ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks. 

 

Contoh 5 (Ege, 2015) Misal 𝑋 = 𝐴 ∪ 𝐵 dengan 𝐴 = {
1

𝑛
: 𝑛 ∈ ℕ} dan 𝐵 = ℤ+ dan 

𝑑: 𝑋 × 𝑋 → ℂ didefinisikan sebagai berikut. 

𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) 

untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan  

𝑑(𝑥, 𝑦) =

{
 
 

 
 

0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 = 𝑦
2𝑡, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴

𝑡

2𝑛
,   𝑥 ∈ 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑦 ∈ {2,3}

𝑡, 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

 

di mana 𝑡 > 0 adalah suatu konstan. Maka (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-

metrik bernilai kompleks dengan 𝑠 = 2. 

Barisan konvergen dan barisan Cauchy didefinisikan mirip dengan definisi 

barisan konvergen dan Cauchy dalam ruang metrik (klasik) sebagai berikut. 

 

Definisi 6 (Ege, 2015) Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks, (𝑥𝑛) adalah barisan dalam 𝑋 dan 𝑥 ∈ 𝑋. 

(a) Barisan (𝑥𝑛) adalah konvergen bernilai kompleks dalam (𝑋, 𝑑) dan 

konvergen ke 𝑥 jika untuk setiap 𝜖 ≻ 0 terdapat 𝑛0 ∈ ℕ sehingga untuk 

semua 𝑛 > 𝑛0 berlaku 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) ≺ 𝜖 dan dinotasikan dengan 𝑥𝑛 → 𝑥 saat 

𝑛 → ∞ atau lim 𝑥𝑛 = 𝑥. 
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(b) Barisan (𝑥𝑛) disebut barisan Cauchy bernilai kompleks dalam (𝑋, 𝑑) jika 

lim 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑚) = 0 untuk semua 𝑚 ∈ ℕ 

(c) (𝑋, 𝑑) disebut ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks yang lengkap 

jika setiap barisan Cauchy bernilai kompleks dalam 𝑋 konvergen ke suatu 

𝑥 ∈ 𝑋. 

Ege (2015) memberikan Lemma mengenai barisan konvergen dan barisan 

Cauchy dalam ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks seperti yang 

dinyatakan sebagai berikut. 

 

Lemma 7 (Ege, 2015) Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks dan (𝑥𝑛) adalah barisan dalam 𝑋. Maka (𝑥𝑛) konvergen ke 𝑥 jika dan 

hanya jika |𝑑(𝑥𝑛 , 𝑥)| → 0 saat 𝑛 → ∞. 

 

Lemma 8 (Ege, 2015) Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks dan (𝑥𝑛) adalah barisan dalam 𝑋. Maka (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy 

jika dan hanya jika |𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑚)| → 0 saat 𝑛 → ∞. 

Teorema titik tetap yang akan diturunkan dalam makalah ini melibatkan 

pemetaan kontraktif tipe Kannan dan tipe Reich yang banyak dibahas di ruang 

metrik tipe yang lain. Berikut merupakan teorema titik tetap yang melibatkan 

pemetaan kontraktif tipe Kannan dan tipe Reich. 

 

Teorema 9 (George, dkk., 2015) (Pemetaan kontraktif tipe Kannan) Misal (𝑋, 𝑑) 

adalah ruang rectangular b-metrik yang lengkap dengan koefisien 𝑠 > 1 dan 

𝑇: 𝑋 → 𝑋 adalah pemetaan yang memenuhi 

𝑑(𝑇𝑥, 𝑇𝑦) ≤ 𝜆[𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑑(𝑦, 𝑇𝑦)] 

untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝜆 ∈ [0,
1

𝑠+1
]. Maka 𝑇 mempunyai titik tetap yang 

tunggal. 

 

Teorema 10 (Rangamma dan Reddy, 2016) (Pemetaan kontraktif tipe Reich) 

Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang cone rectangular b-metrik dengan koefisien 𝑠 > 1 dan 

𝑃 adalah solid cone dalam ruang Banach real 𝐸. Misal 𝑇: 𝑋 → 𝑋 adalah pemetaan 

yang memenuhi 

𝑑(𝑇𝑥, 𝑇𝑦) ≤ 𝜆1𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝜆2𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝜆3𝑑(𝑦, 𝑇𝑦), 

untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 ≥ 0 dan 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 <
1

𝑠
, maka 𝑇 

mempunyai titik tetap yang tunggal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teorema berikut ini menyatakan eksistensi dan ketunggalan titik tetap dari 

pemetaan kontraktif tipe Kannan dalam ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks. 

 

Teorema 11 Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks 

yang lengkap dengan koefisien 𝑠 > 1 dan 𝑇: 𝑋 → 𝑋 adalah pemetaan yang 

memenuhi 

𝑑(𝑇𝑥, 𝑇𝑦) ≼ 𝜆[𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑑(𝑦, 𝑇𝑦)] 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 244 

 

  
 

untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝜆 ∈ [0,
1

𝑠+1
]. Maka 𝑇 mempunyai titik tetap yang 

tunggal. 

Bukti. 

Misal diberikan 𝑥0 ∈ 𝑋. Didefinisikan barisan (𝑥𝑛) dengan 𝑥𝑛+1 = 𝑇𝑥𝑛, ∀𝑛 ≥ 0. 

Akan ditunjukkan bahwa (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy.  

Jika 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛+1, maka 𝑥𝑛 adalah titik tetap dari 𝑇. Kita asumsikan bahwa 𝑥𝑛 ≠
𝑥𝑛+1 untuk setiap 𝑛 ≥ 0. Misal 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) = 𝑝𝑛 dengan 𝑝𝑛 ∈ ℂ. Perhatikan 

bahwa 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) = 𝑑(𝑇𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛) ≼ 𝜆[𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛−1) + 𝑑(𝑥𝑛, 𝑇𝑥𝑛) 

= 𝜆[𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) 

𝑝𝑛 ≼ 𝜆(𝑝𝑛−1 + 𝑝𝑛) 
(1 − 𝜆)𝑝𝑛 ≼ 𝜆𝑝𝑛−1 

𝑝𝑛 ≼
𝜆

1 − 𝜆
𝑝𝑛−1 

Misal 𝛼 =
𝜆

1−𝜆
. Karena 𝜆 <

1

𝑠+1
, maka 0 < 𝛼 <

1

𝑠
. Dengan demikian 

𝑝𝑛 ≼ 𝛼𝑝𝑛−1 ≼ 𝛼2𝑝𝑛−2 ≼ ⋯ ≼ 𝛼𝑛𝑝0. 
Misal ada 𝑛 ∈ ℕ sehingga 𝑥𝑛 = 𝑥0, maka  

𝑑(𝑥0, 𝑇𝑥0) = 𝑑(𝑥𝑛, 𝑇𝑥𝑛) 

𝑑(𝑥0, 𝑥1) = 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) 

𝑝0 = 𝑝𝑛 

𝑝0 ≼ 𝛼𝑛𝑝0 

(1 − 𝛼𝑛)𝑝0 ≼ 0 

Dengan mengambil nilai mutlak kedua ruas, didapatkan |𝑝0| ≤ 0. Hal ini 

menyebabkan 𝑝0 = 0, yaitu 𝑑(𝑥0, 𝑥1) = 0. Jadi 𝑥0 = 𝑥1. Dengan demikian 𝑥0 

adalah titik tetap dari 𝑇. 

Kita asumsikan 𝑥𝑛 ≠ 𝑥𝑚 untuk 𝑛 ≠ 𝑚 dan 𝑛, 𝑚 ≥ 0. Maka kita dapatkan 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑚) ≼ 𝑠[𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) + 𝑑(𝑥𝑛+2, 𝑥𝑛+𝑚)] 
≼ 𝑠[𝑝𝑛 + 𝑝𝑛+1] + 𝑠𝑑(𝑥𝑛+2, 𝑥𝑛+𝑚) 

≼ 𝑠[𝑝𝑛 + 𝑝𝑛+1] + 𝑠2[𝑝𝑛+2 + 𝑝𝑛+3] + 𝑠2𝑑(𝑥𝑛+4, 𝑥𝑛+𝑚) 

≼ 𝑠[𝑝𝑛 + 𝑝𝑛+1] + 𝑠2[𝑝𝑛+2 + 𝑝𝑛+3] + 𝑠3[𝑝𝑛+4 + 𝑝𝑛+5]
+ 𝑠3𝑑(𝑥𝑛+6, 𝑥𝑛+𝑚) 

Kita akan bagi menjadi dua kasus, yakni untuk 𝑚 ganjil dan 𝑚 genap. 

Untuk 𝑚 ganjil, misal 𝑚 = 2𝑘 + 1, maka kita dapatkan, 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘+1)
≼ 𝑠[𝑝𝑛 + 𝑝𝑛+1] + 𝑠2[𝑝𝑛+2 + 𝑝𝑛+3] + 𝑠3[𝑝𝑛+4 + 𝑝𝑛+5] + ⋯
+ 𝑠𝑘[𝑝𝑛+2𝑘−2 + 𝑝𝑛+2𝑘−1 + 𝑝𝑛+2𝑘] 
≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0 + 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0 + 𝑠2𝛼𝑛+2𝑝0 + 𝑠2𝛼𝑛+3𝑝0 + 𝑠3𝛼𝑛+4𝑝0

+ 𝑠3𝛼𝑛+5𝑝0 + ⋯ + 𝑠𝑘𝛼𝑛+2𝑘−2𝑝0 + 𝑠𝑘𝛼𝑛+2𝑘−1𝑝0

+ 𝑠𝑘𝛼𝑛+2𝑘𝑝0 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0 + 𝑠2𝛼𝑛+2𝑝0 + 𝑠3𝛼𝑛+4𝑝0 + ⋯ 𝑠𝑘𝛼𝑛+2𝑘−2𝑝0

+ 𝑠𝑘𝛼𝑛+2𝑘𝑝0 + 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0 + 𝑠2𝛼𝑛+3𝑝0 + 𝑠3𝛼𝑛+5𝑝0

+ ⋯ + 𝑠𝑘𝛼𝑛+2𝑘−1𝑝0 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛼2𝑘−2 + 𝑠𝑘−1𝛼2𝑘)
+ 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛼2𝑘−2) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛼2𝑘−2 + 𝑠𝑘𝛼2𝑘)
+ 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛼2𝑘−2) 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 245 

 

  
 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ ) + 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4

+ ⋯ ) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝛼) (
1

1 − 𝑠𝛼2
) 

Di lain pihak, 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) = 𝑑(𝑇𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛+1) ≼ 𝜆[𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛−1) + 𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑇𝑥𝑛+1) 

= 𝜆[𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + 𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) 

≼ 𝜆(𝑝𝑛−1 + 𝑝𝑛+1) 

≼ 𝜆(𝛼𝑛−1𝑝0 + 𝛼𝑛+1𝑝0) 

≼ 𝜆𝛼𝑛−1𝑝0(1 + 𝛼2) 

Sehingga untuk 𝑚 genap, yaitu 𝑚 = 2𝑘, kita dapatkan 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘) ≼ 𝑠[𝑝𝑛 + 𝑝𝑛+1] + 𝑠2[𝑝𝑛+2 + 𝑝𝑛+3] + 𝑠3[𝑝𝑛+4 + 𝑝𝑛+5] + ⋯
+ 𝑠𝑘−1[𝑝𝑛+2𝑘−4 + 𝑝𝑛+2𝑘−3] + 𝑠𝑘−1𝑑(𝑥𝑛+2𝑘−2, 𝑥𝑛+2𝑘) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0 + 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0 + 𝑠2𝛼𝑛+2𝑝0 + 𝑠2𝛼𝑛+3𝑝0 + 𝑠3𝛼𝑛+4𝑝0

+ 𝑠3𝛼𝑛+5𝑝0 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛼𝑛+2𝑘−4𝑝0

+ 𝑠𝑘−1𝛼𝑛+2𝑘−3𝑝0 + 𝑠𝑘−1𝜆𝛼𝑛+2𝑘−3𝑝0(1 + 𝛼2) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−2𝛼2𝑘−4)
+ 𝑠𝛼𝑛+1𝑝0(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−2𝛼2𝑘−4)
+ 𝑠𝑘−1𝜆𝛼𝑛+2𝑘−3𝑝0(1 + 𝛼2) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝛼)(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ + 𝑠𝑘−2𝛼2𝑘−4)
+ 𝑠𝑘−1𝜆𝛼2𝑘−2𝛼𝑛−1𝑝0(1 + 𝛼2) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝛼)(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ )
+ 𝜆(𝑠𝛼2)𝑘−1𝛼𝑛−1𝑝0(1 + 𝛼2) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝛼)(1 + 𝑠𝛼2 + 𝑠2𝛼4 + ⋯ )
+ 𝜆(𝑠2𝛼2)𝑘−1𝛼𝑛−1𝑝0(1 + 𝛼2) 

≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝛼) (
1

1 − 𝑠𝛼2
) + 𝜆(𝑠2𝛼2)𝑘−1𝛼𝑛−1𝑝0(1 + 𝛼2) 

Karena 𝜆 <
1

𝑠+1
, maka 𝛼 <

1

𝑠
. Dengan kata lain 𝑠𝛼 < 1. 

Jadi, 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘) ≼ 𝑠𝛼𝑛𝑝0(1 + 𝛼) (
1

1 − 𝑠𝛼2
) + 𝜆𝛼𝑛−1𝑝0(1 + 𝛼2). 

Jika diambil nilai mutlak dari kedua ruas didapatkan 

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘)| ≤ 𝑠𝛼𝑛|𝑝0|(1 + 𝛼) (
1

1 − 𝑠𝛼2
) + 𝜆𝛼𝑛−1|𝑝0|(1 + 𝛼2). 

Ketika 𝑛 → ∞ didapatkan 𝛼𝑛 → 0, sehingga  

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘)| → 0. 
Di lain pihak, 

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘+1)| ≤ 𝑠𝛼𝑛|𝑝0|(1 + 𝛼) (
1

1 − 𝑠𝛼2
). 

Untuk 𝑛 → ∞ didapatkan 𝛼𝑛 → 0, sehingga  
|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘+1)| → 0. 

Secara umum,  
|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑚)| → 0 jika𝑛 → ∞. 

Dengan demikian, (𝑥𝑛) adalah barisan Caucy dalam ruang rectangular b-metrik 

bernilai kompleks (𝑋, 𝑑). Karena 𝑋 adalah ruang yang lengkap, maka (𝑥𝑛) adalah 

barisan yang konvergen.  

Misal (𝑥𝑛) konvergen ke 𝑥 ∈ 𝑋. 
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Akan ditunjukkan bahwa 𝑥 adalah titik tetap pemetaan 𝑇. 

Perhatikan bahwa 

𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼ 𝑠[𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑇𝑥)] 
= 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝑝𝑛 + 𝑠𝑑(𝑇𝑥𝑛, 𝑇𝑥) 

≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝑝𝑛 + 𝑠𝜆[𝑑(𝑥𝑛, 𝑇𝑥𝑛) + 𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)] 
≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝛼𝑛𝑝0

+ 𝑠𝜆[𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)] 
(1 − 𝑠𝜆)𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝛼𝑛𝑝0 + 𝑠𝜆𝛼𝑛𝑝0 

(1 − 𝑠𝜆)𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + (1 + 𝜆)𝑠𝛼𝑛𝑝0 

𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼
𝑠

1 − 𝑠𝜆
𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) +

1 + 𝜆

1 − 𝑠𝜆
𝑠𝛼𝑛𝑝0 

Jika diambil nilai mutlak kedua ruas didapatkan 

|𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)| ≼
𝑠

1 − 𝑠𝜆
𝑐 +

1 + 𝜆

1 − 𝑠𝜆
𝑠𝛼𝑛|𝑝0|. 

Untuk 𝑛 → ∞, kita dapatkan |𝑑(𝑥, 𝑥𝑛)| → 0 dan 𝛼𝑛 → 0 sehingga 

lim|𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)| = 0 

Hal ini berarti |𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)| = 0. 

Ini mengakibatkan 𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) = 0, yakni 𝑥 = 𝑇𝑥. 

Jadi 𝑥 adalah titik tetap dari pemetaan 𝑇. 

Untuk menunjukkan ketunggalan, misal 𝑢 adalah titik tetap yang lain dari 𝑇.  

Perhatikan bahwa 

𝑑(𝑥, 𝑢) = 𝑑(𝑇𝑥, 𝑇𝑢) 

≼ 𝜆[𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑑(𝑢, 𝑇𝑢)] 
= 𝜆[𝑑(𝑥, 𝑥) + 𝑑(𝑢, 𝑢)] 
= 0 

Hal ini hanya dipenuhi untuk 𝑑(𝑥, 𝑢) = 0, yakni 𝑥 = 𝑢. 

Maka 𝑇 mempunyai titik tetap yang tunggal. 

Teorema yang kedua berikut ini menyatakan eksistensi dan ketunggalan titik 

tetap pemetaan kontraktif tipe Reich dalam ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks. 

 

Teorema 12 Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks 

yang lengkap dengan koefisien 𝑠 > 1 dan 𝑇: 𝑋 → 𝑋 adalah pemetaan yang 

memenuhi 

𝑑(𝑇𝑥, 𝑇𝑦) ≼ 𝑎𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑏𝑑(𝑦, 𝑇𝑦) + 𝑐𝑑(𝑥, 𝑦) 

untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≥ 0 dan 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 <
1

𝑠+1
. Maka 𝑇 

mempunyai titik tetap yang tunggal. 

Bukti. 

Misal 𝑥0 ∈ 𝑋 diberikan. Didefinisikan barisan (𝑥𝑛) dengan 𝑥𝑛+1 = 𝑇𝑥𝑛, ∀𝑛 ≥ 0. 

Akan ditunjukkan bahwa (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy.  

Jika 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛+1, maka 𝑥𝑛 adalah titik tetap dari 𝑇. Kita asumsikan bahwa 𝑥𝑛 ≠
𝑥𝑛+1 untuk setiap 𝑛 ≥ 0. Misal 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) = 𝑟𝑛 dengan 𝑟𝑛 ∈ ℂ. Perhatikan 

bahwa 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) = 𝑑(𝑇𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛) ≼ 𝑎𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛−1) + 𝑏𝑑(𝑥𝑛, 𝑇𝑥𝑛) + 𝑐𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) 

= 𝑎𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + 𝑏𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1)
+ 𝑐𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) 

(1 − 𝑏)𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) ≼ (𝑎 + 𝑐)𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) 
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𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) ≼
𝑎 + 𝑐

1 − 𝑏
𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) 

𝑟𝑛 ≼
𝑎 + 𝑐

1 − 𝑏
𝑟𝑛−1 

Misal 𝛾 =
𝑎+𝑐

1−𝑏
. Karena 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 <

1

𝑠+1
 maka 𝛾 <

1

𝑠
. Dengan demikian 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) = 𝑟𝑛 ≼ 𝛾𝑟𝑛−1 ≼ 𝛾2𝑟𝑛−2 ≼ ⋯ ≼ 𝛾𝑛𝑟0. 
Andaikan ada 𝑛 ∈ ℕ sehingga 𝑥𝑛 = 𝑥0, maka  

𝑑(𝑥0, 𝑇𝑥0) = 𝑑(𝑥𝑛, 𝑇𝑥𝑛) 

𝑑(𝑥0, 𝑥1) = 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) 

𝑟0 = 𝑟𝑛 

𝑟0 ≼ 𝛾𝑛𝑟0 
(1 − 𝛾𝑛)𝑟0 ≼ 0 

Dengan mengambil nilai mutlak kedua ruas, didapatkan |𝑟0| ≤ 0. Hal ini 

menyebabkan 𝑟0 = 0, yaitu 𝑑(𝑥0, 𝑥1) = 0. Jadi 𝑥0 = 𝑥1. Dengan demikian 𝑥0 

adalah titik tetap dari 𝑇. 

Kita asumsikan 𝑥𝑛 ≠ 𝑥𝑚 untuk 𝑛 ≠ 𝑚 dan 𝑛, 𝑚 ≥ 0. 

Dengan menggunakan sifat bahwa 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 <
1

𝑠+1
, sehingga 𝑎, 𝑏, 𝑐 masing-

masing kurang dari 
1

𝑠
 dan 𝛾 <

1

𝑠
, maka 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) = 𝑑(𝑇𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛+1) 

≼ 𝑎𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑇𝑥𝑛−1) + 𝑏𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑇𝑥𝑛+1) + 𝑐𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛+1) 

= 𝑎𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + 𝑏𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) + 𝑐𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛+1) 

≼ 𝑎𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + 𝑏𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) + 𝑐𝑠𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛)
+ 𝑐𝑠𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) + 𝑐𝑠𝑑(𝑥𝑛+2, 𝑥𝑛+1) 

(1 − 𝑐𝑠)𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) ≼ (𝑎 + 𝑐𝑠)𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + (𝑏 + 𝑐𝑠)𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) ≼
𝑎 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
𝑑(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) +

𝑏 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) 

≼
𝑎 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
𝛾𝑛−1𝑟0 +

𝑏 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
𝛾𝑛+1𝑟0 

= 𝛾𝑛−1𝑟0 [
𝑎 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
+

𝑏 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
𝛾2]. 

Karena 𝛾 < 1, maka  

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) ≼ 𝛾𝑛−1𝑟0 [
𝑎 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
+

𝑏 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
𝛾2] ≼ 𝛾𝑛−1𝑟0 [

𝑎 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
+

𝑏 + 𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
] 

= 𝛾𝑛−1𝑟0 [
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐𝑠

1 − 𝑐𝑠
]. 

Karena 𝑐 <
1

𝑠
, maka 

𝑎+𝑏+2𝑐𝑠

1−𝑐𝑠
≥ 0. Misal 𝛽 =

𝑎+𝑏+2𝑐𝑠

1−𝑐𝑠
, maka 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2) ≼ 𝛽𝛾𝑛−1𝑟0. 
Untuk menunjukkan (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy, akan ditunjukkan bahwa 

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑚| → 0 saat 𝑛 → ∞. 

Kita akan bagi menjadi dua kasus berdasarkan 𝑚, yakni untuk 𝑚 ganjil dan 𝑚 

genap. 

Untuk 𝑚 ganjil, misal 𝑚 = 2𝑘 + 1, maka 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘+1) ≼ 𝑠[𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) + 𝑑(𝑥𝑛+2, 𝑥𝑛+2𝑘+1)] 
≼ 𝑠[𝑟𝑛 + 𝑟𝑛+1] + 𝑠2[𝑟𝑛+2 + 𝑟𝑛+3] + 𝑠3[𝑟𝑛+4 + 𝑟𝑛+5] + ⋯

+ 𝑠𝑘[𝑟𝑛+2𝑘−2 + 𝑟𝑛+2𝑘−1 + 𝑟𝑛+2𝑘] 
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≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0 + 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+2𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+3𝑟0 + 𝑠3𝛾𝑛+4𝑟0

+ 𝑠3𝛾𝑛+5𝑟0 + ⋯ + 𝑠𝑘𝛾𝑛+2𝑘−2𝑟0 + 𝑠𝑘𝛾𝑛+2𝑘−1𝑟0

+ 𝑠𝑘𝛾𝑛+2𝑘𝑟0 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+2𝑟0 + 𝑠3𝛾𝑛+4𝑟0 + ⋯ + 𝑠𝑘𝛾𝑛+2𝑘−2𝑟0

+ 𝑠𝑘𝛾𝑛+2𝑘𝑟0 + 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+3𝑟0 + 𝑠3𝛾𝑛+5𝑟0

+ ⋯ + 𝑠𝑘𝛾𝑛+2𝑘−1𝑟0 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛾2𝑘−2 + 𝑠𝑘−1𝛾2𝑘)
+ 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛾2𝑘−2) 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛾2𝑘−2 + 𝑠𝑘𝛾2𝑘)
+ 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛾2𝑘−2) 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ ) + 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ ) 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝛾) (
1

1 − 𝑠𝛾2
) 

Karena 𝛾 <
1

𝑠
, maka (1 + 𝛾) (

1

1−𝑠𝛾2) > 0. 

Sedangkan untuk 𝑚 genap, yaitu 𝑚 = 2𝑘, kita dapatkan 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘) ≼ 𝑠[𝑟𝑛 + 𝑟𝑛+1] + 𝑠2[𝑟𝑛+2 + 𝑟𝑛+3] + 𝑠3[𝑟𝑛+4 + 𝑟𝑛+5] + ⋯
+ 𝑠𝑘−1[𝑟𝑛+2𝑘−4 + 𝑟𝑛+2𝑘−3] + 𝑠𝑘−1𝑑(𝑥𝑛+2𝑘−2, 𝑥𝑛+2𝑘) 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0 + 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+2𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+3𝑟0 + 𝑠2𝛾𝑛+4𝑟0

+ 𝑠2𝛾𝑛+5𝑟0 + ⋯ + 𝑠𝑘−1𝛽𝛾𝑛+2𝑘−3𝑟0 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ ) + 𝑠𝛾𝑛+1𝑟0(1 + 𝑠𝛾2 + 𝑠2𝛾4 + ⋯ )
+ 𝑠𝑘−1𝛽𝛾𝑛+2𝑘−3𝑟0 

≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝛾) (
1

1 − 𝑠𝛾2
) + 𝑠𝑘−1𝛽𝛾𝑛+2𝑘−3𝑟0. 

Karena 𝛾 <
1

𝑠
, maka 𝑠𝛾2 <

1

𝑠
< 1, maka 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘) ≼ 𝑠𝛾𝑛𝑟0(1 + 𝛾) (
1

1 − 𝑠𝛾2
) + 𝛽𝛾𝑛−1𝑟0. 

Perhatikan bahwa 

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘)| ≤ 𝑠𝛾𝑛|𝑟0|(1 + 𝛾) (
1

1 − 𝑠𝛾2
) + 𝛽𝛾𝑛−1|𝑟0| 

dan  

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘+1)| ≤ 𝑠𝛾𝑛|𝑟0|(1 + 𝛾) (
1

1 − 𝑠𝛾2
). 

Jika diambil 𝑛 → ∞, maka didapatkan 

|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘)| → 0 dan|𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2𝑘+1)| → 0. 
Dengan kata lain, |𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑚)| → 0 saat 𝑛 → ∞. 

Jadi (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy dalam ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks (𝑋, 𝑑). Karena 𝑋 adalah ruang yang lengkap, maka (𝑥𝑛) adalah barisan 

konvergen dalam 𝑋. 

Misal 𝑥 ∈ 𝑋 adalah limit dari barisan (𝑥𝑛) yaitu lim 𝑥𝑛 = 𝑥. Akan ditunjukkan 

bahwa 𝑥 adalah titik tetap pemetaan 𝑇. 

Perhatikan bahwa 

𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑠𝑑(𝑥𝑛+1, 𝑇𝑥) 

≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑠𝑑(𝑇𝑥𝑛, 𝑇𝑥) 

≼ 𝑠𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + 𝑠𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑠𝑎𝑑(𝑥𝑛, 𝑇𝑥𝑛) + 𝑠𝑏𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑠𝑐𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) 
(1 − 𝑠𝑏)𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼ (𝑠 + 𝑠𝑐)𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + (𝑠 + 𝑠𝑎)𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) 
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𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) ≼ (
𝑠 + 𝑠𝑐

1 − 𝑠𝑏
) 𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + (

𝑠 + 𝑠𝑎

1 − 𝑠𝑏
) 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) 

≼ (
𝑠 + 𝑠𝑐

1 − 𝑠𝑏
) 𝑑(𝑥, 𝑥𝑛) + (

𝑠 + 𝑠𝑎

1 − 𝑠𝑏
) 𝛾𝑛𝑟0. 

Jika diambil nilai mutlak pada kedua ruas maka didapatkan 

|𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)| ≤ (
𝑠 + 𝑠𝑐

1 − 𝑠𝑏
) |𝑑(𝑥, 𝑥𝑛)| + (

𝑠 + 𝑠𝑎

1 − 𝑠𝑏
) 𝛾𝑛|𝑟0|. 

Untuk 𝑛 → ∞, kita dapatkan |𝑑(𝑥, 𝑥𝑛)| → 0 dan 𝛾𝑛 → 0 sehingga 

lim|𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)| = 0 

Hal ini berarti |𝑑(𝑥, 𝑇𝑥)| = 0. 

Ini mengakibatkan 𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) = 0, yakni 𝑥 = 𝑇𝑥. 

Jadi 𝑥 adalah titik tetap dari pemetaan 𝑇. 

Untuk menunjukkan ketunggalan, misal 𝑢 adalah titik tetap yang lain dari 𝑇.  

Perhatikan bahwa 

𝑑(𝑥, 𝑢) = 𝑑(𝑇𝑥, 𝑇𝑢) 

≼ 𝑎𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑏𝑑(𝑢, 𝑇𝑢)
+ 𝑐𝑑(𝑥, 𝑢) 

(1 − 𝑐)𝑑(𝑥, 𝑢) ≼ 𝑎𝑑(𝑥, 𝑇𝑥) + 𝑏𝑑(𝑢, 𝑇𝑢) = 0. 
Karena 𝑐 < 1, maka 1 − 𝑐 > 0. Jika diambil nilai mutlak didapatkan |𝑑(𝑥, 𝑢)| =
0. Hal ini berarti 𝑑(𝑥, 𝑢) = 0, yaitu 𝑥 = 𝑢. 

Jadi pemetaan kontraksi Reich mempunyai titik tetap yang tunggal dalam ruang 

rectangular b-metrik bernilai kompleks. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dengan menggunakan sifat-sifat yang berlaku untuk urutan parsial yang 

didefinisikan dan sifat-sifat yang berlaku untuk bilangan kompleks, dua teorema 

titik tetap yang melibatkan pemetaan kontraktif tipe Kannan dan tipe Reich 

dibangun. Teorema yang pertama menjamin bahwa pemetaan tipe Kannan 

memiliki titik tetap yang tunggal dalam ruang rectangular b-metrik bernilai 

kompleks. Teorema kedua menjamin bahwa pemetaan kontraktif tipe Reich juga 

memiliki titik tetap yang tunggal dalam ruang yang sama. 

Dalam ruang rectangular b-metrik bernilai kompleks ini teorema-teorema 

titik tetap lainnya perlu diinvestigasi keberlakuannya agar ruang metrik baru ini 

dapat dianggap sebagai perumuman ruang metrik. Selain itu, aplikasi teorema-

teorema titik tetap dalam ruang ini perlu diteliti lebih lanjut seperti hubungannya 

dalam penyelesaian persamaan diferensial, penyelesaian persamaan linier, atau 

dalam integral. 
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Abstrak 

Berbagai aspek dapat dijadikan ukuran untuk menilai seberapa 

tinggi mutu suatu perguruan tinggi, diantaranya adalah kompetensi 

yang dimiliki oleh seorang lulusan perguruan tinggi yang meliputi 

waktu dalam menyelesaikan masa studi mahasiswanya.Lama studi 

mahasiswa adalah salah satu contoh data survival, yaitu data waktu 

sampai kejadian yang dianggap menarik terjadi. Menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi lama studi apabila menggunakan analisis 

statistik biasa maka akan kurang sesuai sehingga digunakan analisis 

survival. Model analisis survival yang digunakan adalah Cox 

extended. Model Cox extended ini dapat menangani data survival yang 

sifatnya tidak proporsional. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan diketahui bahwa model Cox extended lebih baik untuk 

menangani data yang tidak proporsional dibandingkan model Cox 

biasanya. Serta diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi lama 

studi mahasiswa diantaranya adalah status menikah, status kerja, dan 

tingkat ekonomi. 

Kata kunci: analisis survival, Cox extended, lama studi 
 

Berbagai aspek dapat dijadikan ukuran untuk menilai seberapa tinggi mutu 

suatu perguruan tinggi, diantaranya adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

lulusan perguruan tinggi (Guillory, 2008) yang meliputi waktu dalam 

menyelesaikan masa studi mahasiswanya. Idealnya lama studi mahasiswa jenjang 

S1 adalah delapan semester atau empat tahun atau kurang, namun faktanya di 

berbagai perguruan tinggi masih terdapat mahasiswa yang menyelesaikan 

studinya lebih dari empat tahun bahkan drop out. Data tentang lama waktu studi 

mahasiswa merupakan salah satu contoh data survival, sebab data yang diperoleh 

merupakan data waktu dan tidak semua data yang kita peroleh itu lengkap 

(sensor). Menganalisis data survival dengan metode konvensional akan 

menimbulkan bias. Sehingga diperlukan analisis khusus untuk menyelesaikannya 

yaitu analisis survival.  

Analisis survival adalah prosedur statistik untuk analisis data yang berkaitan 

dengan waktu terjadinya suatu peristiwa yang dianggap menarik terjadi. Waktu 

dalam hal ini yaitu tahun, bulan, minggu, atau hari, sedangkan kejadian yang 

dianggap menarik dalam hal ini biasa berupa kematian, sembuh dari penyakit, 

dapat pekerjaan, lama waktu studi dan lain-lain.  

Analisis survival atau reliability adalah area statistika yang memiliki 

karakteristik tersendiri (Zhang, 2008). Karakteristik yang membedakannya 

dengan metode statistika yang lain adalah adanya sensoring. Istilah sensoring ini 

dimaksudkan pada data yang tidak lengkap, sehingga semua data yang telah 
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diobservasi tetap diperhitungkan walaupun tidak mengalami kejadian yang 

diharapkan (event) (Hidayat, 2015). Analisis survival banyak diterapkan di bidang 

kesehatan atau medis dan dikenal dengan berbagai istilah di bidang lain seperti: 

event history analysis dalam bidang sosiologi, analisis reliability atau failure time 

analysis dalam bidang teknik dan industri, dan duration analysis atau transition 

analysis di bidang ekonomi. Pengembangan analisis survival mulai dikenal luas 

semenjak Kaplan & Meier (1958) meneliti tentang estimasi nonparametrik pada 

data observasi yang tidak lengkap dengan kasus data lama hidup dan dilanjutkan 

dengan Cox (1972) yang mengembangkan penelitian tentang pemodelan regresi 

pada data lama hidup. Analisis survival adalah metode statistika yang 

mempelajari lamanya suatu kejadian atau peristiwa terjadi atau yang biasa dikenal 

dengan nama failure event. Waktu ketahanan hidup (survival time) atau T 

merupakan waktu dari awal perlakuan sampai terjadinya respon pertama kali yang 

ingin diamati. Respon yang dimaksud berupa waktu yang diperlukan hingga suatu 

peristiwa yang diharapkan terjadi dan mungkin saja belum ditemukan pada saat 

pengumpulan data berakhir sehingga waktu survival-nya tidak dapat diamati. Pada 

kondisi demikian, pengamatan disebut sebagai pengamatan tersensor (Collet, 

2003). Metode regresi survival adalah metode regresi yang digunakan untuk 

melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa (biasa dikenal 

dengan nama timedependent covariate) dengan variabel responnya adalah waktu 

ketahanan hidup. Analisis survival telah banyak digunakan di berbagai bidang 

baik dengan metode parametrik maupun non parametrik. Penelitian analisis 

survival terdahulu dapat dilihat dari hasil penelitian Li dan Ryan (2002) yang 

meneliti model spatial survival dengan pendekatan semiparametric frailty models 

pada data simulasi, Fox (2002) yang meneliti analisis survival dengan metode 

regresi cox proportional hazard dengan pendekatan software R dan S-plus. 

Sementara itu, Rahayu (2003) telah melakukan penelitian masalah penyakit 

jantung koroner dengan menggunakan model regresi Cox proportional hazard. 

Devarajan & Ebrahim (2010) menggunakan model generalisasi model Cox 

proporsional hazards terakhir pada tahun 2014 Barker & Baround menggunakan 

model Proporsional hazard untuk sistem recovery infrastruktur. 

Penggunaan model survival Cox proportional hazard saat ini telah banyak 

digunakan dalam penelitian. Namun, dalam beberapa kasus terkadang ditemukan 

adanya kovariat yang tidak memenuhi asusmsi proportional, sehingga 

menggunakan model Cox menjadi kurang sesuai. Sehingga dalam penelitian ini, 

akan dikembangkan model Cox proportional hazard, diharapkan model ini mampu 

menangani kasus untuk kovariat yang tidak proportional. 

Dalam rangka melihat faktor-faktor yang berpengaruh pada kasus lama studi 

mahasiswa jenjang sarjana di daerah Palopo Sulawesi Selatan, maka perlu dibuat 

suatu pemodelan berdasarkan  faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan 

selanjutnya dilakukan evaluasi kebaikan model berdasarkan faktor-faktor yang 

berpengaruh. Untuk itu pada penelitian ini akan digunakan perluasan model Cox 

proporsional hazard yaitu Cox extended untuk menentukan model matematis lama 

studi mahasiswa  jenjang  sarjana  di Kota  Palopo  Sulawesi  Selatan  dan  

menganalisis faktor-faktor penyebab beberapa mahasiswa lama dalam 

menyelesaikan masa studinya. 
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METODE 

Untuk menyelesaikan masalah yang dipaparkan dalam latar belakang maka 

akan digunakan model analisis survival khususnya model Cox proporsional 

hazard dan Cox extended. Fungsi survival adalah peluang individu dapat bertahan 

hingga atau lebih dari waktu t yang didefinisikan sebagai berikut: 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡)=1 − 𝐹(𝑡) 

di mana 𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡). Fungsi survival juga adalah integral fungsi kepekatan 

peluang 𝑓(𝑡) 

                                                  𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑡
. 

Selain fungui survival, juga dikenal dengan fungsi Hazard. Fungsi hazard 

yaitu fungsi yang menyatakan peluang seseorang mengalami risiko atau kejadian 

seperti kegagalan atau meninggal pada waktu t dengan syarat bahwa seseorang itu 

telah bertahan hingga waktu t, fungsinya diberikan Cox pada tahun 1972: 

ℎ(𝑡) = lim
𝛿𝑡→0

𝑃(𝑡≤𝑇≤𝑡+𝛿𝑡|𝑇≥𝑡)

𝛿𝑡
 . 

Cox dan Oakes (1984) menyatakan dalam analisis data survival, metode 

paramatrik digunakan apabila bentuk distribusi survival-nya diketahui. Meskipun 

demikian dalam prakteknya bentuk pasti dari distribusinya kadang tidak diketahui 

dan kita mungkin tidak menemukan model yang tepat. Oleh karena itu, 

menggunakan metode parametrik untuk melakukan analisis terhadap data survival 

sangat terbatas, sehingga dikembangkan model baru untuk menangani hal 

tersebut. Model Cox proporsional hazard adalah model yang biasa digunakan. 

Model ini tidak memerlukan pengetahuan tentang bentuk distribusi.  

Cox proporsional hazard adalah model yang biasa digunakan untuk 

pendekatan multivariat untuk analisis data (Brandburn et al. 2003). Model ini 

memiliki ciri bahwa individu yang berbeda memiliki fungsi hazard yang 

proporsional yakni [ℎ(𝑡|𝑥1)/ ℎ(𝑡|𝑥2)], rasio fungsi hazard dari dua individu 

dengan penyertaan kovariat 𝑥1 = (𝑥1 1, 𝑥21, … 𝑥𝑝1)
′
 dan 𝑥2 = (𝑥12, 𝑥22, … 𝑥𝑝2)

′
 

adalah konstan. Ini artinya bahwa rasio dari resiko kegagalan dari dua individu 

adalah sama tidak bergantung pada seberapa lama mereka bertahan. Cox (1972) 

menjelaskan bahwa bentuk umum dari model Cox proportional hazard adalah: 

ℎ𝑖(𝑡) = ℎ0(𝑡) exp(𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝𝑖).  

dengan 𝑥 adalah kovariat, tetapi ia tidak membuat asumsi tentang bentuk dari 

ℎ0(𝑡) yang disebut dengan baseline fungsi hazard karena itu adalah nilai dari 

fungsi hazard saat 𝑥 = 0. Ketika menggunakan kovariat  

𝜃 = exp {𝛽0 + 𝛽1𝑥} 

𝛽0 dimasukkan ke dalam baseline fungsi hazard ℎ0. Fungsi hazard untuk 

beberapa pasangan kovariat yang berbeda 𝑖 dan 𝑗 dapat dibandingkan dengan 

menggunakan hazard rasio. 

HR =
ℎ0 𝑒𝑥𝑝 {𝛽𝑥𝑖}

ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝛽𝑥𝑖}
= exp{𝛽(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)}  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendugaan Parameter 

Dalam menduga parameter 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝, Cox menggunakan prosedur 

maximum likelihood estimation (penduga kemungkinan maksimum) dengan hanya 

mempertimbangkan peluang individu yang mengalami kejadian saja yang disebut 

partial likelihood (Kleinbaum dan Klein 2012). Pendugaan 𝛽𝑗menggunakan 
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partial likelihood yaitu memaksimumkan fungsi partial likelihood.  Fungsi partial 

likelihood merupakan fungsi peluang bersama dari data ketahanan tak tersensor 

berupa fungsi dari parameter yang tidak diketahui nilainya. Collet (2003) 

menyatakan bahwa pendugaan parameter 𝛽 dapat dibuktikan dengan mengambil 

kasus individu bertahan hidup sehingga kejadian berupa kematian. Misalkan 

terdapat 𝑛 individu dengan 𝑟 individu yang mengalami kematian maka (𝑛 − 𝑟) 

individu tersensor. Asumsikan bahwa hanya terdapat satu individu yang 

meninggal pada waktu kematian tertentu (tidak terdapat ties). Misalkan pula𝑡(1) <

𝑡(2) < 𝑡(3) < ⋯ < 𝑡(𝑟)merupakan waktu ketahanan terurut tak tersensor. Peluang 

kematian individu ke-𝑖 pada saat 𝑡(𝑗) dengan syarat 𝑡(𝑗)  satu-satunya waktu 

kematian dari 𝑡(1), 𝑡(2), 𝑡(3), … , 𝑡(𝑟) dan kovariat untuk individu yang meninggal 

pada saat 𝑡(𝑗) adalah 𝑥(𝑗) dinotasikan sebagai rasio dari peluang individu dengan 

kovariat 𝑥(𝑗) meninggal saat 𝑡(𝑗) dan 𝑡(𝑗)  satu-satunya waktu kematian dari 

𝑡(1), 𝑡(2), 𝑡(3), … , 𝑡(𝑟) . 

Pembilang merupakan risiko kematian individu ke-𝑖 pada saat  𝑡(𝑗), 

dinotasikan ℎ𝑖(𝑡(𝑗)), sedangkan penyebut merupakan jumlah risiko kematian saat 

 𝑡(𝑗) untuk semua individu yang mempunyai risiko kematian saat  𝑡(𝑗)atau 

penjumlahan ℎ𝑖(𝑡(𝑗)) dalam 𝑅(𝑡(𝑗)), dengan 𝑅(𝑡(𝑗)) merupakan himpunan 

individu yang berisiko mengalami kematian saat  𝑡(𝑗) yaitu individu-individu yang 

hidup dan tak tersensor sesaat sebelum  𝑡(𝑗) sehingga 𝑅(𝑡(𝑗)) disebut risk set. 

Misalkan A adalah kejadian individu ke-𝑖 dengan kovariat 𝑥(𝑗) meninggal saat 𝑡(𝑗) 

dan B adalah kejadian kematian tunggal saat 𝑡(𝑗). Persamaan di atas menjadi  

P(𝐴|𝐵) =
ℎ𝑖(𝑡(𝑗))

∑ ℎ𝑙(𝑡(𝑗))𝑙∈𝑅(𝑡(𝑗))
 .  

Dengan mensubstitusikan persamaan pada model Cox proporsional hazard 

diperoleh 

P(𝐴|𝐵) =
ℎ0(𝑡)exp (𝛽′𝑥(𝑗))

∑ ℎ0(𝑡)exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡(𝑗))
=

exp (𝛽′𝑥(𝑗))

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡(𝑗))
. 

Dengan demikian fungsi likelihood dari peluang bersyarat di atas adalah 

𝐿(𝛽) = ∏
exp (𝛽′𝑥(𝑗))

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡(𝑗))

𝑟

𝑗=1

 
 

 

dengan 𝑥(𝑗)merupakan vektor kovariat untuk individu yang meninggal saat  𝑡(𝑗). 

Besaran ∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡(𝑗))
 merupakan penjumlahan nilai exp (𝛽′𝑥𝑙) untuk setiap 

individu anggota 𝑅(𝑡(𝑗)). Perkalian pada fungsi likelihood hanya untuk individu 

yang tak tersensor. Individu yang tersensor tidak termasuk dalam pembilang tetapi 

terdapat pada penyebut yaitu penjumlahan exp (𝛽′𝑥𝑙) untuk setiap 𝑙 anggota 

𝑅(𝑡(𝑗)).  

Misalkan data terdiri dari 𝑛 pengamatan waktu ketahanan yaitu 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … , 𝑡𝑛 dan 

𝛿𝑖 adalah indikator kejadian dengan nilai 

𝛿𝑖 = {
0 , individu ke − 𝑖 tersensor kanan

1, lainnya.                                      
 

Maka persamaan fungsi likelihood dapat dinyatakan sebagai 
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𝐿(𝛽) = ∏ {
exp (𝛽′𝑥𝑖)

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)
}

𝛿𝑖
𝑛

𝑖=1

 
 

 

Jika dilogaritmakan maka diperoleh 

log 𝐿(𝛽) = log (∏ {
exp (𝛽′𝑥𝑖)

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)
}

𝛿𝑖
𝑛

𝑖=1

) 

               = ∑ (log {
exp (𝛽′𝑥𝑖)

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)
}

𝛿𝑖

)

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝛿𝑖 (log
exp (𝛽′𝑥𝑖)

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)
)

𝑛

𝑖=1

 

                                           = ∑ 𝛿𝑖 {𝛽′𝑥𝑖 − log ∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)

𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

}

𝑛

𝑖=1

. 

 

Penduga parameter  𝛽 dapat diperoleh dengan memaksimumkan fungsi log 𝐿(𝛽), 

yaitu solusi dari 
𝑑log 𝐿(𝛽)

𝑑𝛽
= 0 

 

 

 

⟺ ∑ 𝛿𝑖 {𝑥𝑖 −
∑  exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑥𝑙𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

∑ exp (𝛽′𝑥𝑙)𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)
}

𝑛

𝑖=1

= 0 . 
 

 

 

Solusi persamaan tersebut sulit dicari secara analitik tapi lebih mudah diselesaikan 

dengan menggunakan metode numerik. 

Hasil Analisis 

Sebagai ilustrasi pada data lama studi mahasiswa akan dianalisis dengan 

metode Kaplan-Meier. Kaplan-Meier merupakan metode yang digunakan untuk 

membandingkan waktu survival dari dua kelompok kovariat. Keuntungan dari 

metode ini adalah karena termasuk metode non-parametrik yang tidak 

memerlukan pengetahuan sebaran tertentu(Kaplan & Meier 1958). 

Metode ini cocok sebab data yang digunakan merupakan data individu, 

selain itu cocok digunakan untuk ukuran data kecil, sedang dan besar. Misalkan 

waktu kelulusan adalah r dan banyaknya mahasiswa adalah n, dengan r ≤ n. 

Peluang lulus dalam setiap selang j diduga dengan 
𝑑𝑗

𝑛𝑗
, dan peluang bertahannya 

diduga dengan �̂�𝑗 = (
𝑛𝑗−𝑑𝑗

𝑛𝑗
). Penduga fungsi ketahanan metode Kaplan-Meier 

diberikan oleh persamaan, 

�̂�(𝑡) = �̂�1 × �̂�2 × �̂�3 × … × �̂�𝑘 = ∏ �̂�𝑗

𝑘

𝑗=1
= ∏ (

𝑛𝑗 − 𝑑𝑗

𝑛𝑗
)

𝑘

𝑗=1
 

untuk 𝑡𝑘 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑘+1,𝑘 = 1,2,3, … , 𝑚. �̂�(𝑡) = 1 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑡 ≤ 𝑡1 

Peubah responnya adalah lama studi mahasiswa dan peubah yang mempengaruhi 

tingkat survival adalah status bekerja (0=tidak bekerja,1=bekerja). Hasil analisis 

survival menggunakan metode Kaplan-Meier untuk peubah bebas status bekerja 

dalam gambar adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1. Fungsi Survival Metode Kaplan-Meier untuk Peubah Bebasstatus Bekerja 

 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa survival mahasiswa yang bekerja berbeda 

dengan yang tidak bekerja. Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk melihat 

apakah perbedaan itu nyata atau kebetulan saja, dengan hipotesis sebagai berikut, 

𝐻0: 𝑆1(𝑡) = 𝑆2(𝑡) 
𝐻1: 𝑆1(𝑡) ≠ 𝑆2(𝑡) 

Daerah penolakan 𝐻0 adalah jika nilai statistik Logrank, 𝑊𝐿 > 𝜒(1)𝛼
2  . Hasil uji 

logrank berdasarkan kovariat status bekerja disajikan dalam tabel berikut, 

 
Tabel 1 Hasil Uji Log Rank untuk Melihat Perbedaan Tingkat Survivallama Studi Kovariat 

Tempat Tinggal 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 9,136 1 ,003 

 

Dengan taraf nyata 0.05 uji khi-kuadrat berderajat bebas 1 didapat nilai W tersebut 

cukup signifikan untuk menolak 𝐻0. Jadi dapat disimpulkan bahwaterdapat 

perbedaan yang nyata antara tingkat survival mahasiswa yang bekerja dan tidak 

bekerja. 

Jika data survival yang akan dibandingkan lebih dari dua kelompok 

individu, misalnya ingin melihat perbedaan karakteristik jenis kelamin, umur, 

status ekonomi dan jumlah saudara maka metode Kaplan-Meier menjadi tidak 

praktis. Hal ini dikarenakan dalam metode Kaplan-Meier setiap dua kelompok 

populasi harus diuji secara tersendiri, sehingga jika ada beberapa kelompok maka 

harus dilakukan uji berulang-ulang. Jika responden mempunyai beberapa 

karakteristik, metode Cox proporsional hazard dapat menerangkan pengaruh 

karakteristik-karakteristik tersebut terhadap peubah respon secara simultan 

(Hidayat, dkk., 2014). 

 
Tabel 2. Penduga Parameter, Nilai-P, dan Hazard Ratio dengan Menggunakan Model 

Cox Proporsional Hazard  

Peubah Penjelas Penduga Parameter Nilai -p Hazard Ratio 

Jenis Kelamin 

Status Menikah (1) 

Umur 

Status Kerja 

Ekonomi Sedang (1) 

Ekonomi Atas (2) 

Jumlah Saudara 

-0.32850 

 0.53532 

 0.97377 

 1.47270 

 0.83471 

-0.52923 

 0.15443 

  0.3871 

  0.0077* 

  0.7450 

<0.0001* 

<0.0001* 

<0.0001* 

  0.6542 

0.720 

1.708 

2.648 

4.361 

0.434 

0.589 

1.167 
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa peubah penjelas yang berpengaruh nyata terhadap 

lama studi mahasiswa adalah status menikah, status bekerja, status ekonomi 

sedang dan atas.  

Selanjutnya dilakukan penaksiran terhadap asumsi proporsional untuk setiap 

kovariat. Dalam tulisan ini hanya digunakan metode Schoenfeld residuals untuk 

memeriksa kovariat yang tidak memenuhi asumsi proportional pada lama studi 

mahasiswa. Hasilnya disajikan sebagai berikut. 
Tabel 3. Korelasi dan Nilai –P Peubah Penjelas 

Peubah Penjelas Korelasi Nilai –p 

Jenis Kelamin 

Status Menikah (1) 

Umur 

Status Kerja 

Ekonomi Sedang (1) 

Ekonomi Atas (2) 

Jumlah Saudara  

0.05438 

0.02557 

-0.05312 

0.33078 

0.01169 

-0.10459 

-0.04565 

0.135 

0.231 

0.543 

0.001* 

0.713 

0.289 

0.225 

 

Nilai –p kovariat umur kurang dari 0.05 yang berarti terdapat korelasi antara 

kovariat tersebut dengan peringkat waktu sampai mahasiswa menyelesaikan 

kuliah sehingga kovariat status kerja tidak memenuhi asumsi proporsional. Hal ini 

juga bisa dilihat dari grafik fungsi log minus log (LML). Grafik/plot yang 

berpotongan atau berhimpit menunjukkan adanya interaksi antara peubah bebas 

terhadap waktu survival (tidak proporsional). 

 
Gambar 2. Grafik Fungsi LML untuk Peubah Status Bekerja 

Sehingga data kembali dimodelkan dengan model Coxextended. Sebelum 

dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji untuk melihat bentuk 𝑔𝑗(𝑡) yang 

lebih sesuai. Uji ini menggunakan kriteria AIC. Menurut metode AIC, model 

regresi terbaik adalah model yang mempunyai nilai AIC terkecil (Love, et al. 

2003). 

 
Tabel 4. Nilai AIC Model 

No. Jenis Model  Nilai AIC 

1. 

 

2. 

3. 

Cox Proportional Hazard 

Cox extended 

𝑔1(𝑡) = 𝑡 

𝑔1(𝑡) = log 𝑡 

377.639 

 

373.014 

371.802 

 

Nilai AIC dengan bentuk 𝑔1(𝑡) = log 𝑡 adalah yang paling kecil diantara dua 

model lainnya. Sehingga model inilah yang terbaik.  

Selanjutnya dilakukan uji untuk melihat kovariat yang berpengaruh nyata 

terhadap peubah respon. Hasilnya disajikan sebagai berikut. 
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Tabel 5. Penduga Parameter, Nilai-P, dan Hazard Ratio dengan Menggunakan Model Cox 

Extended 

Peubah penjelas 
Penduga 

parameter 

Nilai -p Hazard ratio 

Jenis Kelamin 

Status Menikah (1) 

Umur 

Status Kerja 

Ekonomi Sedang (1) 

Ekonomi Atas (2) 

Jumlah Saudara 

Status Kerja.lt 

-0.4780  

0.4774 

 0.9470 

 1.3668 

 -0.8843 

-0.7657 

 0.1544 

 0.6392 

  0.3761 

  0.0077* 

  0.7450 

<0.0001* 

<0.0001* 

<0.0001* 

  0.6542 

<0.0001* 

0.620 

1.612 

2.578 

3.923 

0.413 

0.465 

1.167 

1.895 

 

Pada Tabel 5 terlihat bahwa peubah penjelas yang berpengaruh nyata lama studi 

mahasiswa adalah status menikah, status bekerja, status ekonomi sedang dan atas. 

Model Cox extended yang melibatkan variabel yang signifikan mempengaruhi 

lama studi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

      0
ˆ ˆ, exp 0.4774 Status Menikah+1.3668 Status Kerja-0.8843 

                                    Ekonomi sedang (1)-0.7657 Ekonomi atas (2)

                                    +0.6392 Status kerja lo

h t t h t



x

 g  t
 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

1. Model Cox extended cocok untuk menangani data survival yang sifatnya 

tidak proporsional. 

2. Faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa jenjang sarjana di Kota 

Palopo Sulawesi Selatan adalah status pernikahan, status kerja, dan tingkat 

ekonomi. 

3. Model Cox extended untuk kasus lama studi mahasiswa jenjang sarjana di 

Kota Palopo Sulawesi Selatan adalah: 

      0
ˆ ˆ, exp 0.4774 Status Menikah+1.3668 Status Kerja-0.8843 

                                    Ekonomi sedang (1)-0.7657 Ekonomi atas (2)

                                    +0.6392 Status kerja lo

h t t h t



x

 g  t
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Abstrak 

Ruang metrik-𝑆 merupakan salah satu perumuman dari ruang 

metrik. Seperti halnya ruang metrik, eksistensi dan ketunggalan titik 

tetap masih menjadi topik yang diperiksa oleh banyak peneliti di 

ruang-ruang yang lain. Titik tetap pasangan persekutuan merupakan 

salah satu tipe titik tetap yang diteliti. Suatu titik disebut titik tetap 

pasangan persekutuan jika titik tetap tersebut dipetakan ke dirinya 

sendiri di bawah beberapa pemetaan dalam ruang metrik tertentu. 

Adanya gagasan awal bahwa ruang metrik-𝑆 ini dibuat untuk 

memperumum ruang metrik maka topik mengenai ruang metrik-𝑆 

masih terus berkembang sehingga menjadikan ruang metrik ini 

menarik untuk dibahas. Pada artikel ini, ruang metrik-𝑆 diperkenalkan 

dan diberikan beberapa sifat dari ruang metrik-𝑆. Pembuktian bahwa 

ruang metrik-𝑆 terurut parsial untuk pemetaan campuran monoton 

lemah mempunyai titik tetap pasangan persekutuan yang tunggal 

dibuktikan secara rinci. Akibat-akibat dan contoh juga diberikan untuk 

memperjelas teorema utama. 

Kata kunci: ruang metrik-𝑆, titik tetap pasangan persekutuan, 

pemetaan campuran monoton lemah 

 

Beberapa perumuman dari ruang metrik diantaranya pada tahun 1992 Dhage 

memperkenalkan konsep ruang metrik-𝑫. Selanjutnya pada tahun 2006, Mustafa 

& Sims memperkenalkan ruang metrik-𝑮 sebagai perumuman dari ruang metrik 

umum (𝑿, 𝒅) untuk mengembangkan dan memperkenalkan teori titik tetap baru 

pada berbagai pemetaan di ruang metrik ini. Pada tahun 2007, Sedghi dkk 

memperkenalkan ruang metrik-𝑫∗ dan beberapa sifat dasar dalam ruang metrik-

𝑫∗ yang merupakan modifikasi dari definisi ruang metrik-𝑫 yang diperkenalkan 

oleh Dhage pada tahun 1992. Berdasarkan pengetahuan mengenai ruang metrik 

ini, pada tahun 2012 Sedghi dkk memperkenalkan ruang metrik-𝑺 dan sifat-sifat 

dari ruang metrik-𝑺. Pada tahun 2012, Gordji dkk membuktikan adanya titik tetap 

pasangan persekutuan (coupled common fixed point) untuk pemetaan campuran 

monoton lemah (mixed weakly monotone) pada ruang metrik terurut parsial. Dari 

hasil ini dapat dikembangkan teorema titik tetap pasangan persekutuan untuk 

pemetaan campuran monoton lemah pada ruang metrik-𝑺 terurut parsial. 

Pada artikel ini, penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai keberadaan 

dan ketunggalan titik tetap pasangan persekutuan untuk pemetaan campuran 

monoton lemah pada ruang metrik-𝑺 terurut parsial berdasarkan referensi dari 

buku dan jurnal lainnya. Pertama diberikan beberapa definisi, lemma dan contoh 

yang akan berguna nantinya.  

 

mailto:ririsvhygaristi@gmail.com
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Definisi 1.1 (Sedghi, dkk., 2012) Misal 𝑿 suatu himpunan tak kosong. Metrik-𝑺 di 

𝑿 adalah fungsi 𝑺: 𝑿𝟑 → [𝟎, ∞) sehingga untuk setiap 𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒂 ∈ 𝑿: 

(𝑆1). 𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≥ 0. 

(𝑆2). 𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 jika dan hanya jika 𝑥 = 𝑦 = 𝑧. 

(𝑆3). 𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≤ 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑎) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑎) + 𝑆(𝑧, 𝑧, 𝑎). 

Pasangan (𝑋, 𝑆) disebut ruang metrik-𝑆. 

 

Contoh 1.2 (Sedghi, dkk., 2012) Misal ℝ adalah garis bilangan real. Maka 

𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) = |𝑥 − 𝑧| + |𝑦 − 𝑧| untuk semua 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℝ adalah metrik-𝑆 pada ℝ. 

 

Lemma 1.3 (Dung, 2013) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. Maka 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) =
𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑥) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. 

 

Lemma 1.4 (Dung, 2013) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. Maka 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) ≤
2𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑧) dan 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) ≤ 2𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) + 𝑆(𝑧, 𝑧, 𝑦) untuk setiap 

𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. 

 

Definisi 1.5 (Dung, 2013) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. Untuk 𝑟 > 0 dan 

𝑥 ∈ 𝑋 didefinisikan bola buka 𝐵𝑆(𝑥, 𝑟) dan bola tutup 𝐵𝑆[𝑥, 𝑟] dengan pusat 𝑥 dan 

jari-jari 𝑟 berlaku: 

𝐵𝑆(𝑥, 𝑟) = {𝑦 ∈ 𝑋: 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑥) < 𝑟} dan 𝐵𝑆[𝑥, 𝑟] = {𝑦 ∈ 𝑋: 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑥) ≤ 𝑟}. 
. 

Definisi 1.6 (Dung, 2013) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. 

1. Suatu barisan {𝑿𝒏} ⊂ 𝑿 dikatakan konvergen untuk 𝒙 ∈ 𝑿 jika 𝑺(𝒙𝒏, 𝒙𝒏, 𝒙) →
𝟎 untuk 𝒏 → ∞. Ini berarti untuk setiap 𝜺 > 𝟎, ada 𝒏𝟎 ∈ ℕ sedemikian 

sehingga untuk setiap 𝒏 ≥ 𝒏𝟎 kita memiliki 𝑺(𝒙𝒏, 𝒙𝒏, 𝒙) < 𝜺. Untuk 

singkatnya kita tulis 𝒙𝒏 → 𝒙. 

2. Suatu barisan {𝑿𝒏} ⊂ 𝑿 dikatakan barisan Cauchy jika 𝑺(𝒙𝒏, 𝒙𝒏, 𝒙𝒎) → 𝟎 

untuk 𝒏, 𝒎 → ∞. Dengan kata lain untuk setiap 𝜺 > 𝟎, ada 𝒏𝟎 ∈ ℕ 

sedemikian sehingga untuk setiap 𝒏, 𝒎 ≥ 𝒏𝟎 kita memiliki 𝑺(𝒙𝒏, 𝒙𝒏, 𝒙𝒎) <
𝜺. 

3. Ruang metrik-𝑺 (𝑿, 𝑺) dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy adalah 

barisan konvergen. 

 

Lemma 1.7 (Sedghi, dkk., 2012) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. Jika barisan 
{𝑥𝑛} di 𝑋 konvergen ke 𝑥, maka {𝑥𝑛} adalah barisan Cauchy. 

 

Contoh 1.8 (Dung, 2013) Misal 𝑌 adalah himpunan bagian dari ruang metrik-𝑆 

biasa (ℝ, 𝑆). Dengan 

𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) = |𝑥 − 𝑧| + |𝑦 − 𝑧| 
untuk setiap 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑌 adalah metrik-𝑆 di 𝑌. Jika 𝑌 adalah himpunan bagian yang 

tutup di ruang metrik-𝑆 biasa ℝ , maka 𝑌 adalah ruang bagian yang lengkap. 

 

Lemma 1.9 (Dung, 2013) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. Jika 𝑥𝑛 → 𝑥 dan 

𝑦𝑛 → 𝑦 maka 𝑆(𝑥𝑛, 𝑥𝑛, 𝑦𝑛) → 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦). 

 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 262 

 

  
 

Lemma 1.10 (Dung, 2013) Misal (𝑋, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆. Didefinisikan 

fungsi 𝐷 dalam 𝑋 × 𝑋 sebagai berikut 

𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑢, 𝑣), (𝑧, 𝑤)) = 𝑆(𝑥, 𝑢, 𝑧) + 𝑆(𝑦, 𝑣, 𝑤) 

untuk setiap 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣, 𝑧, 𝑤 ∈ 𝑋. Maka 𝐷 adalah metrik-𝑆 dalam 𝑋 × 𝑋. 

 

Definisi 1.11 Ruang metrik-𝑆 terurut parsial (𝑋, ≼, 𝑆) adalah ruang terurut parsial 
(𝑋, ≼) yang terdefinisi metrik-𝑆 didalamnya. 

 

Definisi 1.12 (Bhaskar & Lakshmikantham, 2006) Misal (𝑋, ≼) adalah himpunan 

terurut parsial dan 𝑓: 𝑋 × 𝑋 → 𝑋. 𝑓 memiliki sifat campuran monoton di 𝑋 jika 

untuk sebarang 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 

𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋, 𝑥1 ≼ 𝑥2 → 𝑓(𝑥1, 𝑦) ≼ 𝑓(𝑥2, 𝑦) dan 𝑦1, 𝑦2 ∈ 𝑋, 𝑦1 ≼ 𝑦2 → 𝑓(𝑥, 𝑦1) ≽
𝑓(𝑥, 𝑦2). 

 

Definisi 1.13 (Dung, 2013) Misal (𝑋, ≼) adalah himpunan terurut parsial dan 

𝑓, 𝑔: 𝑋 × 𝑋 → 𝑋 adalah dua pemetaan. Suatu pasangan (𝑓, 𝑔) memiliki sifat 

campuran monoton lemah pada 𝑋 jika untuk semua 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 memenuhi 

𝑥 ≼ 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥) ≼ 𝑦 mengakibatkan 𝑓(𝑥, 𝑦) ≼
𝑔(𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥)), 𝑔(𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦)) ≼ 𝑓(𝑦, 𝑥) 

dan 

𝑥 ≼ 𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑦, 𝑥) ≼ 𝑦 mengakibatkan 𝑔(𝑥, 𝑦) ≼
𝑓(𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑦, 𝑥)), 𝑓(𝑔(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑥, 𝑦)) ≼ 𝑔(𝑦, 𝑥). 

 

Contoh 1.14 (Dung, 2013) 

1. Misal 𝒇, 𝒈: ℝ × ℝ → ℝ merupakan dua fungsi yang diberikan sebagai berikut 

𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙 − 𝟐𝒚,     𝒈(𝒙, 𝒚) = 𝒙 − 𝒚 

maka pasangan (𝑓, 𝑔) memiliki sifat campuran monoton lemah. 

2. Misal 𝒇, 𝒈: ℝ × ℝ → ℝ merupakan dua fungsi yang diberikan sebagai berikut 

𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙 − 𝒚 + 𝟏,     𝒈(𝒙, 𝒚) = 𝟐𝒙 − 𝟑𝒚 

maka 𝑓 dan 𝑔 memiliki sifat campuran monoton tetapi pasangan (𝑓, 𝑔) tidak 

memiliki sifat campuran monoton lemah. 

 

Definisi 1.15 (Zhou & Liu, 2016) Suatu anggota (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑋 disebut 

(i). titik tetap pasangan pada pemetaan 𝒇: 𝑿 × 𝑿 → 𝑿 jika 𝒙 = 𝒇(𝒙, 𝒚) dan 𝒚 =
𝒇(𝒚, 𝒙). 

(ii). titik tetap pasangan persekutuan dari dua pemetaan 𝒇, 𝒈: 𝑿 × 𝑿 → 𝑿 jika 𝒙 =
𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒈(𝒙, 𝒚) dan 𝒚 = 𝒇(𝒚, 𝒙) = 𝒈(𝒚, 𝒙). 

 

Remark 1.16 (Dung, 2013) Misal (𝑋, ≼) adalah himpunan terurut parsial, 

𝑓: 𝑋 × 𝑋 → 𝑋 adalah pemetaan dengan sifat campuran monoton di 𝑋. Maka untuk 

setiap 𝑛 ∈ ℕ, pasangan (𝑓𝑛, 𝑓𝑛) memiliki sifat campuran monoton lemah di 𝑋. 

 

PEMBAHASAN 

Teorema 2.1 Misal (𝑋, ≼, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆 terurut parsial dan dua 

pemetaan 𝑓, 𝑔: 𝑋 × 𝑋 → 𝑋 sehingga 

1. 𝑿 adalah lengkap. 

2. Pasangan (𝒇, 𝒈) memiliki sifat campuran monoton lemah pada 𝑿: 
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𝒙𝟎 ≼ 𝒇(𝒙𝟎, 𝒚𝟎), 𝒇(𝒚𝟎, 𝒙𝟎) ≼ 𝒚𝟎 atau 𝒙𝟎 ≼ 𝒈(𝒙𝟎, 𝒚𝟎), 𝒈(𝒚𝟎, 𝒙𝟎) ≼ 𝒚𝟎 untuk 

suatu 𝒙𝟎, 𝒚𝟎 ∈ 𝑿. 

3. Ada 𝒑, 𝒒, 𝒓, 𝒔 ≥ 𝟎 yang memenuhi 𝒑 + 𝒒 + 𝒓 + 𝟐𝒔 < 𝟏 dan 

𝑺(𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒈(𝒖, 𝒗)) ≤
𝒑

𝟐
𝑫((𝒙, 𝒚), (𝒙, 𝒚), (𝒖, 𝒗)) 

+
𝒒

𝟐
𝑫 ((𝒙, 𝒚), (𝒙, 𝒚), (𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒚, 𝒙))) 

+
𝒓

𝟐
𝑫 ((𝒖, 𝒗), (𝒖, 𝒗), (𝒈(𝒖, 𝒗), 𝒈(𝒗, 𝒖))) 

+
𝒔

𝟐
𝑫 ((𝒙, 𝒚), (𝒙, 𝒚), (𝒈(𝒖, 𝒗), 𝒈(𝒗, 𝒖))) 

+
𝒔

𝟐
𝑫((𝒖, 𝒗), (𝒖, 𝒗), (𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒚, 𝒙)))                                (𝟐. 𝟏) 

untuk setiap 𝒙, 𝒚, 𝒖, 𝒗 ∈ 𝑿 dengan 𝒙 ≼ 𝒖 dan 𝒚 ≽ 𝒗 dimana 𝑫 didefinisikan di 

Lemma 1.10. 

4. 𝒇 atau 𝒈 kontinu atau 𝑿 memiliki sifat: 

(a). Jika {𝒙𝒏} adalah barisan naik dengan 𝒙𝒏 → 𝒙 maka 𝒙𝒏 ≼ 𝒙 untuk setiap 

𝒏 ∈ ℕ. 

(b). Jika {𝒙𝒏} adalah barisan turun dengan 𝒙𝒏 → 𝒙 maka 𝒙 ≼ 𝒙𝒏 untuk setiap 

𝒏 ∈ ℕ. 

Maka 𝑓 dan 𝑔 memiliki titik tetap pasangan persekutuan di 𝑋. 

Bukti. 

Langkah 1. Mengkontruksi dua barisan Cauchy di 𝑋. 

Misal 𝑥0, 𝑦0 ∈ 𝑋. Ambil 𝑥1 = 𝑓(𝑥0, 𝑦0) dan 𝑦1 = 𝑓(𝑦0, 𝑥0). 

Karena pasangan (𝑓, 𝑔) memiliki sifat campuran monoton lemah maka diperoleh 

𝑥1 = 𝑓(𝑥0, 𝑦0) ≼ 𝑔(𝑓(𝑥0, 𝑦0), 𝑓(𝑦0, 𝑥0)) = 𝑔(𝑥1, 𝑦1) 

dan 

𝑦1 = 𝑓(𝑦0, 𝑥0) ≽ 𝑔(𝑓(𝑦0, 𝑥0), 𝑓(𝑥0, 𝑦0)) = 𝑔(𝑦1, 𝑥1). 

Ambil 𝑥2 = 𝑔(𝑥1, 𝑦1) dan 𝑦2 = 𝑔(𝑦1, 𝑥1). 

Karena pasangan (𝑓, 𝑔) memiliki sifat campuran monoton lemah maka diperoleh 

𝑥2 = 𝑔(𝑥1, 𝑦1) ≼ 𝑓(𝑔(𝑥1, 𝑦1), 𝑔(𝑦1, 𝑥1)) = 𝑓(𝑥2, 𝑦2) 

dan 

𝑦2 = 𝑔(𝑦1, 𝑥1) ≽ 𝑓(𝑔(𝑦1, 𝑥1), 𝑔(𝑥1, 𝑦1)) = 𝑓(𝑦2, 𝑥2). 

Maka untuk setiap 𝑛 ≥ 0 dimana 𝑛 ∈ ℤ diperoleh 

𝑥2𝑛+1 = 𝑓(𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛)   , 𝑥2𝑛+2 = 𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1) 

𝑦2𝑛+1 = 𝑓(𝑦2𝑛, 𝑥2𝑛)   , 𝑦2𝑛+2 =
𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1)                                                                           (2.2)  

Memenuhi 𝑥0 ≼ 𝑥1 ≼ ⋯ ≼ 𝑥𝑛 ≼ ⋯  dan 𝑦0 ≽ 𝑦1 ≽ ⋯ ≽ 𝑦𝑛 ≽ ⋯  

                                          (2.3). 

Akan dibuktikan bahwa {𝑥𝑛} dan {𝑦𝑛} adalah dua barisan Cauchy. Untuk setiap 

𝑛 ∈ ℕ, berdasarkan pertidaksamaan (2.1) maka 

𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) = 𝑆(𝑓(𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), 𝑓(𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), 𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1)) 

≤
𝑝

2
𝐷((𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), (𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1)) 

+
𝑞

2
𝐷 ((𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), (𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), (𝑓(𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), 𝑓(𝑦2𝑛, 𝑥2𝑛))) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1))) 
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+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), (𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), (𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑓(𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛), 𝑓(𝑦2𝑛, 𝑥2𝑛))). 

Menggunakan persamaan (2.2) dan Lemma 1.10 maka 

𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) ≤
𝑝 + 𝑞 + 𝑠

2
(𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛+1) + 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1)) 

+
𝑟 + 𝑠

2
(𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2)

+ 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2))                       (2.4). 
Dengan cara yang sama 

𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2) ≤
𝑝 + 𝑞 + 𝑠

2
(𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1) + 𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛+1)) 

+
𝑟 + 𝑠

2
(𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)

+ 𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2))        (2.5). 

Dari pertidaksamaan (2.4) dan (2.5) diperoleh 

𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)

≤
𝑝 + 𝑞 + 𝑠

1 − (𝑟 + 𝑠)
(𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛+1)

+ 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1))                              (2.6). 

Berdasarkan persamaan (2.2) didapatkan 

𝑥2𝑛+2 = 𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1)   , 𝑥2𝑛+3 = 𝑓(𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2) 

𝑦2𝑛+2 = 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1)   , 𝑦2𝑛+3

= 𝑓(𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2)                                                                 (2.7). 
Menggunakan pertidaksamaan (2.1) maka 

𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3) = 𝑆(𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑓(𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2)) 

≤
𝑝

2
𝐷((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2)) 

+
𝑞

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1))) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2), (𝑓(𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2), 𝑓(𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑓(𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2), 𝑓(𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2), (𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1))). 

Menggunakan persamaan (2.7) dan Lemma 1.10 maka 

𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3)

≤
𝑝 + 𝑞 + 𝑠

2
(𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)) 

+
𝑟 + 𝑠

2
(𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3)

+ 𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3))                       (2.8). 

Dengan cara yang sama 

𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3)

≤
𝑝 + 𝑞 + 𝑠

2
(𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2) + 𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2)) 
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+
𝑟 + 𝑠

2
(𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3)

+ 𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3))        (2.9). 

Dari pertidaksamaan (2.8) dan (2.9) diperoleh 

𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3) + 𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3) 

≤
𝑝 + 𝑞 + 𝑠

1 − (𝑟 + 𝑠)
(𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2)

+ 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2))                         (2.10). 

Misal 𝜆 =
𝑝+𝑞+𝑠

1−(𝑟+𝑠)
, karena 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 ≥ 0 dan 𝑝 + 𝑞 + 𝑟 + 2𝑠 < 1 maka 0 ≤ 𝜆 < 1. 

Untuk setiap 𝑛 ∈ ℕ, berdasarkan pertidaksamaan (2.6) dan (2.10) maka 

𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3) + 𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3) 

≤ 𝜆(𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)) 

≤ 𝜆 (𝜆(𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛+1) + 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1))) 

= 𝜆2(𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛+1)

+ 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1))                                  (2.11). 

Sekarang perhatikan bahwa 

𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2) 

≤ 𝜆(𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛+1) + 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1)) 

≤ 𝜆3(𝑆(𝑥2𝑛−2, 𝑥2𝑛−2, 𝑥2𝑛−1) + 𝑆(𝑦2𝑛−2, 𝑦2𝑛−2, 𝑦2𝑛−1)) 

… 

≤ 𝜆2𝑛+1(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1)

+ 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1))                                                                                           (2.12). 

dan 

𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3) + 𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3) 

≤ 𝜆2(𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛 , 𝑥2𝑛+1) + 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛+1)) 

≤ 𝜆4(𝑆(𝑥2𝑛−2, 𝑥2𝑛−2, 𝑥2𝑛−1) + 𝑆(𝑦2𝑛−2, 𝑦2𝑛−2, 𝑦2𝑛−1)) 

≤ 𝜆2𝑛+2(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1))                                                           (2.13). 

Untuk setiap 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ dengan 𝑛 ≤ 𝑚, dengan menggunakan Lemma 1.4, 

pertidaksamaan (2.12) dan (2.13) serta fakta bahwa 0 ≤ 𝜆 < 1 maka 

𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑚+1) + 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑚+1) 

≤ (2𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 2𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)) 

+(𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑚+1) + 𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑚+1)) 

≤ (2𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 2𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)) 

+(2𝑆(𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2, 𝑥2𝑛+3) + 2𝑆(𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2, 𝑦2𝑛+3)) 

+ ⋯ + (2𝑆(𝑥2𝑚−1, 𝑥2𝑚−1, 𝑥2𝑚) + 2𝑆(𝑦2𝑚−1, 𝑦2𝑚−1, 𝑦2𝑚)) 

+(𝑆(𝑥2𝑚, 𝑥2𝑚, 𝑥2𝑚+1) + 𝑆(𝑦2𝑚, 𝑦2𝑚, 𝑦2𝑚+1)) 

≤ (2𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+2) + 2𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+2)) 

+ ⋯ + (2𝑆(𝑥2𝑚, 𝑥2𝑚, 𝑥2𝑚+1) + 2𝑆(𝑦2𝑚, 𝑦2𝑚, 𝑦2𝑚+1)) 

≤ (𝜆2𝑛+1 + ⋯ + 𝜆2𝑚)(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)) 

=
𝜆2𝑛+1

1 − 𝜆
(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)). 

Dengan cara yang sama 
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𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑚+1) + 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑚+1)

≤ (𝜆2𝑛 + ⋯ + 𝜆2𝑚)(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)) 

=
𝜆2𝑛

1 − 𝜆
(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)). 

Dan 

𝑆(𝑥2𝑛, 𝑥2𝑛, 𝑥2𝑚) + 𝑆(𝑦2𝑛, 𝑦2𝑛, 𝑦2𝑚)

≤ (𝜆2𝑛 + ⋯ + 𝜆2𝑚−1)(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)) 

=
𝜆2𝑛

1 − 𝜆
(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)). 

Dan 

𝑆(𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1, 𝑥2𝑚) + 𝑆(𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1, 𝑦2𝑚) 

≤ (𝜆2𝑛+1 + ⋯ + 𝜆2𝑚−1)(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)) 

=
𝜆2𝑛+1

1 − 𝜆
(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)). 

Oleh karena itu, untuk setiap 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ dengan 𝑛 ≤ 𝑚 maka 

𝑆(𝑥𝑛, 𝑥𝑛, 𝑥𝑚) + 𝑆(𝑦𝑛, 𝑦𝑛, 𝑦𝑚) ≤
𝜆2𝑛

1 − 𝜆
(𝑆(𝑥0, 𝑥0, 𝑥1) + 𝑆(𝑦0, 𝑦0, 𝑦1)). 

Karena 0 ≤ 𝜆 < 1, untuk 𝑛 → ∞ dan 𝑚 → ∞ maka 
𝜆2𝑛

1−𝜆
→ 0 sehingga 

lim
𝑛,𝑚→∞

(𝑆(𝑥𝑛, 𝑥𝑛 , 𝑥𝑚) + 𝑆(𝑦𝑛, 𝑦𝑛, 𝑦𝑚)) ≤ 0. Karena metrik-𝑆 selalu non negatif 

sehingga 

lim
𝑛,𝑚→∞

(𝑆(𝑥𝑛, 𝑥𝑛 , 𝑥𝑚) + 𝑆(𝑦𝑛, 𝑦𝑛, 𝑦𝑚)) = 0 mengakibatkan lim
𝑛,𝑚→∞

𝑆(𝑥𝑛, 𝑥𝑛, 𝑥𝑚) =

0 dan lim
𝑛,𝑚→∞

𝑆(𝑦𝑛, 𝑦𝑛, 𝑦𝑚) = 0. Oleh karena itu, {𝑥𝑛} dan {𝑦𝑛} adalah dua barisan 

Cauchy di 𝑋. Karena 𝑋 adalah lengkap maka ada 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 sedemikian sehingga 

𝑥𝑛 → 𝑥 dan 𝑦𝑛 → 𝑦 di 𝑋 untuk 𝑛 → ∞. 

Langkah 2. Akan dibuktikan bahwa (𝑥, 𝑦) adalah titik tetap pasangan persekutuan 

dari 𝑓 dan 𝑔. Dengan mempertimbangkan tiga kasus. 

 

Kasus 2.1 𝑓 adalah kontinu. Perhatikan bahwa 

𝑥 = lim
𝑛→∞

𝑥2𝑛+1 = lim
𝑛→∞

𝑓(𝑥2𝑛, 𝑦2𝑛) = 𝑓 ( lim
𝑛→∞

𝑥2𝑛 , lim
𝑛→∞

𝑦2𝑛) = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

dan 

𝑦 = lim
𝑛→∞

𝑦2𝑛+1 = lim
𝑛→∞

𝑓(𝑦2𝑛, 𝑥2𝑛) = 𝑓 ( lim
𝑛→∞

𝑦2𝑛 , lim
𝑛→∞

𝑥2𝑛) = 𝑓(𝑦, 𝑥). 

Maka 𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑦 =
𝑓(𝑦, 𝑥)                                                                                                         (2.14). 
Menggunakan pertidaksamaan (2.1), persamaan (2.14) dan Lemma 1.10 maka 

𝑆(𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑦, 𝑥)) 

≤ (𝑟 + 𝑠) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑔(𝑦, 𝑥))). 

Menggunakan persamaan (2.14) maka 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑔(𝑦, 𝑥))

≤ (𝑟 + 𝑠) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑔(𝑦, 𝑥))). 

Karena 0 ≤ 𝑟 + 𝑠 < 1 maka (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑔(𝑦, 𝑥))) ≤ 0. Karena 

definisi dari ruang metrik-𝑆 bahwa metrik-𝑆 selalu non negatif maka 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑔(𝑥, 𝑦)) = 0 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑔(𝑦, 𝑥)) = 0. Karena 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑔(𝑥, 𝑦)) = 0 maka 
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𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑔(𝑦, 𝑥)) = 0 maka 𝑔(𝑦, 𝑥) = 𝑦. Oleh karena itu (𝑥, 𝑦) 

adalah titik tetap pasangan persekutuan. 

 

Kasus 2.2 𝑔 adalah kontinu. Perhatikan bahwa 

𝑥 = lim
𝑛→∞

𝑥2𝑛+2 = lim
𝑛→∞

𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1) = 𝑔 ( lim
𝑛→∞

𝑥2𝑛+1 , lim
𝑛→∞

𝑦2𝑛+1) = 𝑔(𝑥, 𝑦) 

dan 

𝑦 = lim
𝑛→∞

𝑦2𝑛+2 = lim
𝑛→∞

𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1) = 𝑔 ( lim
𝑛→∞

𝑦2𝑛+1 , lim
𝑛→∞

𝑥2𝑛+1) = 𝑔(𝑦, 𝑥). 

Maka 𝑥 = 𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑦 =
𝑔(𝑦, 𝑥)                                                                                                        (2.15). 
Menggunakan pertidaksamaan (2.1), persamaan (2.15) dan Lemma 1.10 maka 

𝑆(𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑦, 𝑥)) 

≤ (𝑞 + 𝑠) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥))). 

Menggunakan persamaan (2.15) dan Lemma 1.3 maka 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) ≤ (𝑞 + 𝑠) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

Sehingga didapatkan (1 − (𝑟 + 𝑠)) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥))) ≤ 0. 

Karena 0 ≤ 𝑟 + 𝑠 < 1 maka (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥))) ≤ 0. Karena 

definisi dari ruang metrik-𝑆 bahwa metrik-𝑆 selalu non negatif maka 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) = 0 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) = 0. Karena 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) = 0 maka 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) = 0 maka 𝑓(𝑦, 𝑥) = 𝑦. Oleh karena itu (𝑥, 𝑦) 

adalah titik tetap pasangan persekutuan. 

 

Kasus 2.3 𝑋 memenuhi dua asumsi (𝑎) dan (𝑏) maka dengan pertidaksamaan 

(2.3) diperoleh 𝑥𝑛 ≼ 𝑥 dan 𝑦 ≼ 𝑦𝑛 untuk setiap 𝑛 ∈ ℕ. 

Dengan menggunakan Lemma 1.4, persamaan (2.2) dan Lemma 1.10 maka 

𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) ≤ 2𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑥2𝑛+2) + 2𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑦2𝑛+2) 

+𝑆(𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑓(𝑥, 𝑦)) 

+𝑆(𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), 𝑓(𝑦, 𝑥))    (2.16). 

Dengan menggunakan pertidaksamaan (2.1) dan persamaan (2.2) maka 

𝑆(𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑔(𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), 𝑓(𝑥, 𝑦)) 

≤
𝑝

2
𝐷((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥, 𝑦)) 

+
𝑞

2
𝐷((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2)) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑠

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2))                                                                                            (2.17). 

Dengan menggunakan Lemma 1.3 maka 

𝑆(𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), 𝑓(𝑦, 𝑥))

= 𝑆(𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1)). 

Dengan menggunakan pertidaksamaan (2.1) dan persamaan (2.2) maka 
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𝑆(𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1)) 

≤
𝑝

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1)) +

𝑞

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

+
𝑟

2
𝐷((𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2)) 

+
𝑠

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2)) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦)))                                                    (2.18). 

Dari pertidaksamaan (2.16), (2.17), dan (2.18) diperoleh 

𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

≤ 2𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑥2𝑛+2) + 2𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑦2𝑛+2) 

+
𝑝

2
𝐷((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥, 𝑦)) 

+
𝑞

2
𝐷((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2)) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑥2𝑛+1, 𝑦2𝑛+1), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑠

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑥2𝑛+2, 𝑦2𝑛+2)) 

+
𝑝

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1)) +

𝑞

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

+
𝑟

2
𝐷((𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2)) 

+
𝑠

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦2𝑛+2, 𝑥2𝑛+2)) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑦2𝑛+1, 𝑥2𝑛+1), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦)))                                                    (2.19). 

Dengan menggunakan Lemma 1.9 dan mengambil limit untuk 𝑛 → ∞ dari 

pertidaksamaan (2.19) maka 

𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

≤ 2𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑥) + 2𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑦) +
𝑝

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦)) 

+
𝑞

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦)) +

𝑟

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) +

𝑠

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦)) 

+
𝑝

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥)) +

𝑞

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

+
𝑟

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥)) +

𝑠

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥)) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

= (
𝑟 + 𝑠

2
) 𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+ (
𝑞 + 𝑠

2
) 𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦)))                                                                         (2.20). 

Menggunakan Lemma 1.10 maka 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) 
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≤ (
𝑟 + 𝑠

2
) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)))

+ (
𝑞 + 𝑠

2
) (𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) + 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

= (
𝑟 + 𝑞 + 2𝑠

2
) (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦))

+ 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)))                                                                (2.21). 

Karena 𝑟 + 𝑞 + 2𝑠 < 1 maka 1 − (
𝑟+𝑞+2𝑠

2
) > 0 sehingga (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) +

𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥))) ≤ 0. Karena definisi dari ruang metrik-𝑆 bahwa metrik-𝑆 selalu 

non negatif maka 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) = 0 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) = 0. Karena 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑦)) = 0 maka 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑓(𝑦, 𝑥)) = 0 maka 𝑓(𝑦, 𝑥) =

𝑦. Oleh karena itu (𝑥, 𝑦) adalah titik tetap pasangan persekutuan. 

Dengan cara yang sama, dapat ditunjukkan bahwa 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 dan 𝑔(𝑦, 𝑥) = 𝑦. 

Oleh karena itu (𝑥, 𝑦) adalah titik tetap pasangan persekutuan. 

 

Corollary 2.2 Misal (𝑋, ≼, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆 terurut parsial, pemetaan 

𝑓: 𝑋 × 𝑋 → 𝑋 sehingga 

1. 𝑿 adalah lengkap. 

2. 𝒇 memiliki sifat monoton campuran di 𝑿: 

𝒙𝟎 ≼ 𝒇(𝒙𝟎, 𝒚𝟎) dan 𝒇(𝒚𝟎, 𝒙𝟎) ≼ 𝒚𝟎 untuk beberapa 𝒙𝟎, 𝒚𝟎 ∈ 𝑿. 

3. Ada 𝒑, 𝒒, 𝒓, 𝒔 ≥ 𝟎 yang memenuhi 𝒑 + 𝒒 + 𝒓 + 𝟐𝒔 < 𝟏 dan 

𝑺(𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒖, 𝒗)) ≤
𝒑

𝟐
𝑫((𝒙, 𝒚), (𝒙, 𝒚), (𝒖, 𝒗)) 

+
𝒒

𝟐
𝑫 ((𝒙, 𝒚), (𝒙, 𝒚), (𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒚, 𝒙))) 

+
𝒓

𝟐
𝑫 ((𝒖, 𝒗), (𝒖, 𝒗), (𝒇(𝒖, 𝒗), 𝒇(𝒗, 𝒖))) 

+
𝒔

𝟐
𝑫 ((𝒙, 𝒚), (𝒙, 𝒚), (𝒇(𝒖, 𝒗), 𝒇(𝒗, 𝒖))) 

+
𝒔

𝟐
𝑫((𝒖, 𝒗), (𝒖, 𝒗), (𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒚, 𝒙))) 

untuk setiap 𝒙, 𝒚, 𝒖, 𝒗 ∈ 𝑿 dengan 𝒙 ≼ 𝒖 dan 𝒚 ≽ 𝒗. 

4. 𝒇 kontinu atau 𝑿 memiliki sifat: 

(a). Jika {𝒙𝒏} adalah barisan naik dengan 𝒙𝒏 → 𝒙 maka 𝒙𝒏 ≼ 𝒙 untuk semua 

𝒏 ∈ ℕ. 

(b). Jika {𝒙𝒏} adalah barisan turun dengan 𝒙𝒏 → 𝒙 maka 𝒙 ≼ 𝒙𝒏 untuk semua 

𝒏 ∈ ℕ. 

Maka 𝑓 memiliki titik tetap pasangan di 𝑋. 

Bukti. 

Dapat diperoleh solusinya dengan mengambil 𝑔 = 𝑓 di Teorema 2.1 dan 

menggunakan Remark 1.16 

 

Corollary 2.3 Misal (𝑋, ≼, 𝑆) adalah ruang metrik-𝑆 terurut parsial, pemetaan 

𝑓: 𝑋 × 𝑋 → 𝑋 sehingga 

1. 𝑿 adalah lengkap. 

2. 𝒇 memiliki sifat monoton campuran di 𝑿:  

𝒙𝟎 ≼ 𝒇(𝒙𝟎, 𝒚𝟎) dan 𝒇(𝒚𝟎, 𝒙𝟎) ≼ 𝒚𝟎 untuk beberapa 𝒙𝟎, 𝒚𝟎 ∈ 𝑿. 
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3. Ada 𝒌 ∈ [𝟎, 𝟏) yang memenuhi 

𝑺(𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒙, 𝒚), 𝒇(𝒖, 𝒗)) ≤
𝒌

𝟐
(𝑺(𝒙, 𝒙, 𝒖) + 𝑺(𝒚, 𝒚, 𝒗)) 

untuk setiap 𝒙, 𝒚, 𝒖, 𝒗 ∈ 𝑿 dengan 𝒙 ≼ 𝒖 dan 𝒚 ≽ 𝒗. 

4. 𝒇 kontinu atau 𝑿 memiliki sifat: 

(a). Jika {𝒙𝒏} adalah barisan naik dengan 𝒙𝒏 → 𝒙 maka 𝒙𝒏 ≼ 𝒙 untuk semua 

𝒏 ∈ ℕ. 

(b). Jika {𝒙𝒏} adalah barisan turun dengan 𝒙𝒏 → 𝒙 maka 𝒙 ≼ 𝒙𝒏 untuk semua 

𝒏 ∈ ℕ. 

Maka 𝑓 memiliki titik tetap pasangan di 𝑋. 

Bukti. Dapat diperoleh solusinya dengan mengambil 𝑓 = 𝑔 dan 𝑝 = 𝑘, 𝑞 = 𝑟 =
𝑠 = 0 di Teorema 2.1 serta menggunakan Remark 1.16. 

 

Corollary 2.4 Misal 𝑋 adalah himpunan terurut total pada penggabungan 

hipotesis dari Teorema 2.1, lebih khususnya Corollary 2.2 dan Corollary 2.3 maka 

𝑓 dan 𝑔 memiliki titik tetap pasangan persekutuan (𝑥, 𝑦) yang tunggal dan 𝑥 = 𝑦. 

Bukti. 

Dengan menggunakan Teorema 2.1, 𝑓 dan 𝑔 memiliki titik tetap pasangan 

persekutuan (𝑥, 𝑦). Misal (𝑧, 𝑡) adalah titik tetap pasangan persekutuan yang lain 

dari 𝑓 dan 𝑔. Maka dengan Lemma 1.10, pertidaksamaan (2.1), dan Lemma 1.3 

diperoleh 

𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑧, 𝑡)) = 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑡) 

= 𝑆(𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑧, 𝑡)) + 𝑆(𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑡, 𝑧)) 

≤
𝑝

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑧, 𝑡)) +

𝑞

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑧, 𝑡), (𝑧, 𝑡), (𝑔(𝑧, 𝑡), 𝑔(𝑡, 𝑧)))

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑔(𝑧, 𝑡), 𝑔(𝑡, 𝑧))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑧, 𝑡), (𝑧, 𝑡), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑝

2
𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑡, 𝑧)) +

𝑞

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑡, 𝑧), (𝑡, 𝑧), (𝑔(𝑡, 𝑧), 𝑔(𝑧, 𝑡)))

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑔(𝑡, 𝑧), 𝑔(𝑧, 𝑡))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑡, 𝑧), (𝑡, 𝑧), (𝑓(𝑦, 𝑥), 𝑓(𝑥, 𝑦))) 

=
𝑝 + 2𝑠

2
(𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑧, 𝑡)) + 𝐷((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑡, 𝑧))) 

= (𝑝 + 2𝑠)(𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑡)). 

Karena 𝑝 + 2𝑠 < 1 maka 1 − (𝑝 + 2𝑠) > 0 sehingga (𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) + 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑡)) ≤

0. Karena definisi dari ruang metrik-𝑆 bahwa metrik-𝑆 selalu non negatif maka 

𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) = 0 dan 𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑡) = 0. Karena 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑧) = 0 maka 𝑥 = 𝑧 dan 

𝑆(𝑦, 𝑦, 𝑡) = 0 maka 𝑦 = 𝑡. Oleh karena itu, titik tetap pasangan persekutuan 𝑓 dan 

𝑔 adalah tunggal. 

Selain itu, dengan menggunakan pertidaksamaan (2.1), Lemma 1.3, dan Lemma 

1.10 maka 
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𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) = 𝑆(𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑔(𝑦, 𝑥)) 

≤
𝑝

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑦, 𝑥)) +

𝑞

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

+
𝑟

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑔(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑥, 𝑦)))

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑔(𝑦, 𝑥), 𝑔(𝑥, 𝑦))) 

+
𝑠

2
𝐷 ((𝑦, 𝑥), (𝑦, 𝑥), (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑥))) 

=
𝑝 + 2𝑠

2
𝐷((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦), (𝑦, 𝑥)) 

= (𝑝 + 2𝑠)𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦). 
Karena 𝑝 + 2𝑠 < 1 maka 1 − (𝑝 + 2𝑠) > 0 sehingga 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) ≤ 0. Karena 

definisi dari ruang metrik-𝑆 bahwa metrik-𝑆 selalu non negatif maka 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) =
0. Karena 𝑆(𝑥, 𝑥, 𝑦) = 0 maka 𝑥 = 𝑦. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

untuk pemetaan campuran monoton lemah pada ruang metrik-𝑆 terurut parsial 

memiliki titik tetap pasangan persetukuan dan titik tetap pasangan persekutuan 

tersebut adalah tunggal. 

Dari kesimpulan diatas, memungkinkan untuk mengembangkan teorema 

titik tetap pasangan persetukuan untuk pemetaan campuran monoton lemah pada 

ruang metrik yang lain seperti ruang metrik-𝐴, ruang metrik Fuzzy, dan lain-lain. 

Hal tersebut dapat dimungkinkan karena gagasan utama munculnya ruang metrik-

𝑆 merupakan perumuman dari ruang metrik.  
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Abstrak 

  Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengambil suatu 

keputusan dengan cara menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif yang ada adalah Fuzzy Multi Attribute Decision Making 

(FMADM). Salah satu metode dari FMADM adalah Elimination Et 

Choix Traduisant la Realite (ELECTRE). ELECTRE  merupakan salah 

satu metode pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada 

konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan 

dari alternatif-alternatif atas dasar setiap kriteria yang sesuai. Pada 

Lampiran II PKBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dijelaskan bahwa waktu 

pelaksanaan proses pembuatan sertifikat pendaftaran tanah pertama 

kali adalah 98 hari. Namun faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. 

Petugas BPN tidak mempunyai kepastian lama waktu yang dapat 

dijadikan acuan ketika berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Akibatnya, banyak pemohon yang harus kembali beberapa kali ke 

Kantor Pertanahan Kota Batu hanya untuk menanyakan kepastian 

waktu pembuatan sertifikat tanahnya. Oleh karena itu, untuk 

mengevaluasi lama waktu proses pembuatan sertifikat pendaftaran 

tanah pertama kali, dilakukan analisis Multi Attribute Decision 

Making (MADM) menggunakan metode Elimination  Et Choix 

Traduisant la Realite (ELECTRE) untuk menentukan lama waktu 

ideal pembuatan sertifikat pendaftaran tanah pertama kali. Waktu ideal 

pembuatan sertifikat tanah untuk pendaftaran pertama kali dengan 

menggunakan metode ELECTRE adalah 148 sampai 192 hari atau 

sekitar 5 bulan sampai 7 bulan. Hasil tersebut sesuai dengan kondisi di 

lapangan, karena menurut hasil wawancara dengan petugas pada Seksi 

Penerbitan Sertifikat, waktu pembuatan sertifikat tanah untuk 

pendaftaran pertama kali yang ditentukan adalah 7(tujuh) bulan.  

Kata kunci: Lama Waktu Pembuatan Sertifikat Pendaftaran Tanah 

Pertama Kali, Metode Elimination Et Choix Traduisant la Realite 

(ELECTRE), BPN Kantor Pertanahan Kota Batu. 

 

 

Pembuatan sertifikat tanah pertama kali merupakan proses panjang yang 

sulit ditentukan kepastian lama waktu pembuatannya. Banyak faktor yang 

memengaruhi proses pembuatan sertifikat tanah. Pemohon sertifikat tanah jarang 

sekali mendapat perkiraan lama waktu untuk memperoleh  sertifikat tanahnya dari 

BPN. Pihak BPN hanya berpegang pada PERKBPN No. 10 Th. 2010 ayat 1 
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tentang Lama Waktu Pembuatan Sertifikat Tanah, yaitu 98 hari. Tetapi fakta di 

lapangan hampir tidak ada sertifikat tanah yang bisa terbit dalam kurun waktu 

tersebut.  

 Penentuan klasifikasi waktu pembuatan sertifikat tanah akan diselesaikan 

dengan metode Fuzzy MADM  ELECTRE. Permasalahan klasifikasi dapat 

diselesaikan dengan menggunakan logika fuzzy. Nofriadi dan Havid Syafwan 

(2015) menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan waktu memasak 

buah kelapa sawit.  Metode ELECTRE adalah suatu metode untuk memutuskan 

kasus-kasus dengan banyak alternatif, tetapi hanya sedikit kriteria yang dilibatkan 

(Setiyawati dalam Akshareari, 2013).  

 

METODE 

ELECTRE digunakan pada kondisi di mana alternatif yang kurang sesuai 

dengan kriteria dieliminasi dan alternatif  yang sesuai dapat dihasilkan. Menurut 

Yucel dan Ali (2016) algoritma metode ELECTRE adalah sebagai berikut. 

1. Membangun matriks keputusan 

Pada matriks keputusan, kolom matriks menunjukkan kriteria (𝑛) yang 

berkaitan dengan alternatif dan baris dari matriks menunjukkan alternatif 

(𝑚) yang akan dievaluasi. Matriks keputusan 𝐴𝑖𝑗 dapat dilihat sebagai 

berikut. 
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2. Menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi 

Matriks keputusan akan dinormalisasikan dengan mentransformasikan 

setiap elemen 𝑥𝑖𝑗 dengan persamaan berikut ini. 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 

dengan 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚 dan 𝑗 = 1,2,3, . . , 𝑛. 

Keterangan: 

a) 𝑟𝑖𝑗 adalah elemen dari matriks keputusan 𝐴 

b) 𝑥𝑖𝑗 adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R, dengan 

matriks R berikut. 

 

3.   Pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi 

Pembobotan dilakukan dengan setiap kolom dari matriks 𝑅 dikalikan 

dengan bobot-bobot (𝑤𝑗) yang ditentukan oleh pembuat keputusan, 

sehingga weighted normalized matrix adalah 𝑉 = 𝑅𝑊 yang ditulis 

sebagai: 𝑉 = 𝑅. 𝑊 =
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di mana 𝑊 adalah matriks diagonal yang entrinya adalah bobot yang 

ditentukan  sebelumnya.  𝑊 =



















nw

w

w









00

00

00

2

1

. 

4. Menentukan himpunan concordance dan disconcordance. 

Untuk setiap pasang dari alternatif 𝑘 dan 𝑙 (𝑘, 𝑙 = 1,2,3, … , 𝑚 dan 𝑘 ≠ 𝑙 ), 
kumpulan 𝐽 kriteria dibagi menjadi dua himpunan bagian, yaitu concordance 

dan disconcordance. Sebuah kriteria dalam suatu alternatif termasuk 

himpunan concordance jika 

𝐶𝑘𝑙 = {𝑗, 𝑣𝑘𝑗 ≥ 𝑣𝑙𝑗}, untuk 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. 

Sebaliknya, komplementer dari himpunan bagian concordance disebut 

himpunan disconcordance, apabila 

𝐷𝑘𝑙 = {𝑗, 𝑣𝑘𝑗 < 𝑣𝑙𝑗}, untuk 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. 

5. Menghitung matriks concordance dan disconcordance. 

a) Untuk menentukan nilai dari elemen-elemen pada matriks 

concordance adalah dengan menjumlahkan bobot-bobot yang 

termasuk pada himpunan concordance. Secara matematis adalah 

sebagai berikut: 

𝑐𝑘𝑙 = ∑ 𝑤𝑗

𝑗∈𝐶𝑘𝑙

. 

b) Untuk menentukan nilai dari elemen-elemen pada matriks 

diconcordance adalah dengan membagi maksimum selisih kriteria 

yang termasuk ke dalam himpunan bagian disconcordance dengan 

maksimum selisih nilai seluruh kriteria yang ada, Secara matematis 

sebagai berikut:  

𝑑𝑘𝑙 =
𝑚𝑎𝑥{|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗|}𝑗∈𝐷𝑘𝑙

𝑚𝑎𝑥{|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗|}∀𝑗

. 

6. Menentukan matriks dominan concordance dan disconcordance. 

a) Menghitung matriks dominan concordance. 

Matriks F sebagai matriks dominan concordance dapat dibangun 

dengan bantuan nilai threshold, yaitu dengan membandingkan setiap 

nilai elemen matriks concordance dengan nilai threshold. 

𝐶𝑘𝑙 ≥ 𝑐. 

dengan nilai threshold (𝑐) adalah: 

𝑐 =
∑ ∑ 𝑐𝑘𝑙

𝑚
𝑙=1

𝑚
𝑘=1

𝑚(𝑚 − 1)
, 

sehingga elemen matriks F ditentukan sebagai berikut: 

𝑓𝑘𝑙 = {
1, jika 𝑐𝑘𝑙 ≥ 𝑐

0, jika 𝑐𝑘𝑙 < 𝑐
 

b) Menghitung matriks dominan discordance 

Matriks G sebagai matriks dominan discordance dapat dibangun 

dengan menggunakan nilai threshold 𝑑: 

𝑑 =
∑ ∑ 𝑑𝑘𝑙

𝑚
𝑙=1

𝑚
𝑘=1

𝑚(𝑚 − 1)
, 
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dan elemen matriks G ditentukan sebagai berikut: 

𝑔𝑘𝑙 = {
1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑘𝑙 ≥ 𝑑

0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑘𝑙 < 𝑑
 

7. Menentukan aggregate dominance matrix. 

Matriks E sebagai aggregate dominance matrix adalah matriks yang setiap 

elemennya merupakan perkalian antara elemen matriks F dengan elemen 

matriks G yang bersesuaian, Secara matematis dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

𝑒𝑘𝑙 = 𝑓𝑘𝑙 × 𝑔𝑘𝑙. 
 

8. Eliminasi alternatif yang less favourable 

 Matriks E menunjukkan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila 

𝑒𝑘𝑙 = 1 maka alternatif 𝐴𝑘 merupakan alternatif yang lebih baik daripada 

𝐴1, sehingga baris dalam matriks E yang memiliki jumlah 𝑒𝑘𝑙 = 1 paling 

sedikit dapat dieliminasi. Dengan demikian, alternatif terbaik adalah 

alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. (Setyawati dalam 

Akshaeari, 2013) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan metode Elimination Et Choix Traduisant la Realite (ELECTRE) 

dalam pengambilan  keputusan  mengenai  lama waktu ideal pembuatan sertifikat 

tanah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.  Membangun matriks keputusan  

a. Kriteria Pembuatan Sertifikat Tanah  

Proses pembuatan setifikat tanah ada beberapa tahapan. Pada setiap 

tahapan tersebut dapat dijadikan kriteria dan sekaligus dapat ditentukan 

bobot kriterianya. Penentuan bobot kriteria tersebut didasarkan atas hasil 

diskusi penulis dengan pegawai BPN pada setiap seksinya. Adapun 

kriteria pembuatan sertifikat adalah sebagai berikut. 
 

Tabel 1.1 Kriteria Pembuatan Sertifikat Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Nilai Bobot per Kriteria 

Tabel 1.1 menunjukkan kriteria-kriteria dalam proses pembuatan 

sertifikat tanah. Dari kriteria tersebut nantinya dapat ditentukan lama 

waktu ideal pembuatan sertifikat tanah. Setiap kriteria memiliki nilai bobot 

sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Tingkat 

kepentingan  didasarkan atas hasil diskusi penulis dengan pihak BPN Kota 

Kriteria Keterangan 

X1 Proses Pendaftaran (Loket) 

X2 Waktu Pengukuran 

X3 Waktu Cetak Bidang 

X4 Penerbitan Risalah Tanah  

X5 Penerbitan Sertifikat 

X6 Proses Penyelesaian dan Penyerahan 
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Batu. Penentuan kriteria ditentukan sendiri oleh pengambil keputusan 

berdasarkan permasalahan yang dibahas (BPN Kota Batu, 2017). 
  

Tabel 1.2. Nilai Bobot Kriteria 

Kriteria Nilai Bobot (W) 

X1 1 

X2 5 

X3 5 

X4 4 

X5 2 

X6 3 

 

c. Nilai Bobot Setiap Kriteria yang Berkaitan dengan Alternatif 
Tabel 1.3 Nilai Bobot Kriteria (Rating) 

  

 

 

 

 

 

d. Membangun Matriks yang Berkaitan dengan Rating  

 Berikut adalah contoh data pemohon dan proses pembuatan sertifikat pada 

setiap kriterianya. 
Tabel 1.4 Contoh Data Pemohon 

 
 

Berdasarkan tabel 1.3, maka nilai-nilai pada tabel 1.4 menjadi seperti berikut. 

Tabel 1.5 Matriks Keputusan 
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2. Menghitung Matriks Keputusan yang Ternormalisasi 

  Berdasarkan matriks 4.5 dan menggunakan rumus yang sudah ditentukan 

sebelumnya, maka diperoleh matriks keputusan yang ternormalisasi sebagai 

berikut. 

 
Tabel 1.6 Matriks Keputusan yang Ternormalisasi 

 

 

3. Membangun Matriks Keputusan  Ternormalisasi Terbobot 

 Berikut adalah matriks keputusan ternormalisasi terbobot. 

 
Tabel 1.7 Matriks Ternormalisasi Terbobot 

 
  

4. Menentukan Himpunan Concordance dan Disconcordance 

a) Untuk setiap pasang dari alternatif 𝒌 dan 𝒍 (𝒌, 𝒍 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … , 𝒎 𝐝𝐚𝐧 𝒌 ≠
𝒍 ), kumpulan 𝑱 kriteria dibagi menjadi dua himpunan bagian, yaitu 

concordance dan disconcordance. Sebuah kriteria dalam suatu alternatif 

termasuk concordance jika 

𝐶𝑘𝑙 = {𝑗, 𝑣𝑘𝑗 ≥ 𝑣𝑙𝑗}, untuk 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. 
Tabel 1.8 Contoh Himpunan Concordance  
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b) Himpunan disconcordance adalah komplementer dari himpunan bagian 

concordance, yaitu apabila 

𝐷𝑘𝑙 = {𝑗, 𝑣𝑘𝑗 < 𝑣𝑙𝑗}, untuk 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. 

 
Tabel 1.9. Contoh Himpunan Disconcordance 

 
 

5. Menghitung Matriks Concordance dan Disconcordance 

a) Matriks Concordance 

  Matriks concordance diperoleh dari penjumlahan bobot-bobot dari 

himpunan concordance. Persamaanya sebagai berikut. 

𝑐𝑘𝑙 = ∑ 𝑤𝑗

𝑗∈𝐶𝑘𝑙

. 

Tabel 1.10 Matriks Concordance 

 
 

b) Matriks Disconcordance 

Nilai dari elemen-elemen pada matriks diconcordance ditentukan 

dengan membagi maksimum selisih kriteria yang termasuk ke dalam 

himpunan bagian disconcordance dengan maksimum selisih nilai seluruh 

kriteria yang ada. Secara matematis adalah sebagai berikut 

𝑑𝑘𝑙 =
𝑚𝑎𝑥{|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗|}𝑗∈𝐷𝑘𝑙

𝑚𝑎𝑥{|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑙𝑗|}∀𝑗

. 

Tabel 1.11 Matriks Disconcordance 
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6. Menentukan Matriks Dominan Concordance dan Disconcordance 

a) Matriks Dominan Concordance 

Berdasarkan metode pada butir 5.a) di atas, maka diperoleh nilai threshold 

𝑐 = 13,4619 dan matriks dominan concordance sebagai berikut, 

 
Tabel 1.12 Matriks Dominan Concordance 

 
 

b) Matriks Dominan Disconcordance 

 Berdasarkan metode pada butir 5.b), maka diperoleh nilai threshold 𝑑 =

0,65355 dan matriks dominan disconcordance sebagai berikut. 

 
Tabel 1.13 Matriks Dominan Disconcordance 

 
 

7. Menentukan Aggregate Dominance Matrix. 

 Aggregate dominance matrix diperoleh dengan mengalikan setiap unsur 

matriks dominan concordance yang bersesuaian dengan matriks dominan 

disconcordance. Jika ditulis secara matematis adalah  

𝑒𝑘𝑙 = 𝑓𝑘𝑙 × 𝑔𝑘𝑙. 
Maka diperoleh matriks sebagai berikut. 

Tabel 1.14 Aggregate Dominance Matrix 
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8. Eliminasi Alternatif yang Less Favourable 

Hasil perangkingan dari matriks agregasi dominan di atas adalah sebagai 

berikut. 

 
Tabel 1.15. Tabel Rangking Alternatif  

  
 

 Berdasarkan tabel 1.15 diperoleh bahwa alternatif A2 dan A15 merupakan 

alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Artinya, alternatif A2 dan A15 

adalah alternatif dengan lama waktu pembuatan sertifikat tanah yang paling 

realistis.  Jika dilihat pada tabel 1.4, dapat diketahui bahwa alternatif A2 

mempunyai total proses pembuatan sertifikat tanah selama 192 hari (kurang lebih 

7 bulan), sedangkan alternatif A5 mempunyai lama waktu pembuatan sertifikat 

tanah 148 hari (kurang lebih 5 bulan)  dengan rincian pada tabel 1.4. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa lama waktu ideal pembuatan sertifikat tanah adalah 

5-7 bulan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Metode ELECTRE dapat dimanfaatkan untuk menentukan lama waktu 

ideal proses pembuatan sertifikat tanah pertama kali, sehingga petugas BPN 

mampu memberikan informasi acuan waktu yang relatif tepat kepada masyarakat 

tentang lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat tanah pertama 

kali. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa lama waktu proses 

pembuatan sertifikat tanah yang ideal adalah 148 sampai 192 hari atau 5 sampai 7 

bulan (kurang lebih). Hasil dari pembahasan di atas dapat lebih baik lagi jika data 

yang dikumpulkan lebih variatif dan terdapat program komputer (software) yang 

mendukung perhitungan dengan metode ELECTRE. 
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Abstrak 

Decision Support System (DSS) dapat digambarkan sebagai 

sistem yang berkemampuan mendukung analisis data dan pemodelan 

keputusan. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan adalah logika 

fuzzy. Banyak metode fuzzy yang digunakan dalam permasalahan 

pengambilan keputusan, diantaranya adalah metode fuzzy mamdani. 

Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan output pada metode 

mamdani yaitu pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi 

implikasi, komposisi aturan dan defuzzifikasi. Logika fuzzy metode 

mamdani cocok digunakan dalam berbagai aplikasi, diantaranya untuk 

menentuan waktu pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah. 

Pada Lampiran II PKBP RI Nomor 1 Tahun 2010 dijelaskan 

bahwa waktu pelaksanaan proses pemecahan bidang tanah adalah 15 

hari. Namun nyatanya hal tersebut sangat jarang terjadi, karena dalam 

pelaksanaannya memiliki banyak faktor penghambat. Hal tersebut 

dapat menghambat kerja BPN dalam memproses suatu pemecahan 

bidang tanah. Oleh karena itu untuk mengevaluasi proses pemecahan 

bidang tanah selanjutnya, dilakukan analis Decision Support System 

(DSS) menggunakan logika fuzzy mamdani untuk menentukan waktu 

pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah. 

Dalam penentuan waktu pembuatan sertifikat pemecahan bidang 

tanah yang menggunakan logika fuzzy, digunakan variabel pengukuran 

dan pembukuan sebagai variabel input, serta variabel sertifikasi 

sebagai variabel output. Nilai sertifikasi yang diperoleh kemudian 

disesuaikan dengan interval keanggotaan himpunan fuzzy pada 

variabel sertifikasi sehingga didapatkan status sertifikasi. 

Dari hasil perhitungan, pemohon dengan status sertifikasi sangat 

cepat memiliki total sertifikasi 0-16 hari, pemohon dengan status 

sertifikasi cepat memiliki total sertifikasi 17-23 hari, pemohon dengan 

status sertifikasi sedang memiliki total sertifikasi 23-32 hari, pemohon 

dengan status sertifikasi lama memiliki total sertifikasi 33-44 hari, dan 

pemohon dengan status sertifikasi sangat lama memiliki total 

sertifikasi 45-60 hari. 

Kata kunci: Decision Support System (DSS), logika fuzzy, metode 

mamdani, pemecahan bidang tanah. 

 

Dalam setiap proses pembuatan sertifikat hak atas tanah memiliki Standar 

Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) yang berbeda-

mailto:ririsvhygaristi@gmail.com
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beda sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan pertanahannya. Pada Lampiran 

1 PKBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dijelaskan mengenai kelompok dan jenis 

pelayanan pertanahan, salah satu diantaranya adalah pemecahan bidang tanah. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) PP No. 24/1997, pemecahan 

bidang tanah adalah pemecahan satu bidang tanah yang sudah didaftar menjadi 

beberapa bagian atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan. 

Lampiran II PKBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dijelaskan bahwa waktu 

pelaksanaan proses pemecahan bidang tanah adalah 15 hari. Namun nyatanya hal 

tersebut sangat jarang terjadi, karena dalam pelaksanaannya memiliki banyak 

faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya terdapat suatu 

sengketa batas, sulit memiliki jadwal pengukuran yang sesuai dengan pemohon, 

sulit mengumpulkan semua tetangga batas saat proses pengukuran berlangsung, 

dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu untuk mengevaluasi proses 

pemecahan bidang tanah, dilakukan analisis Decision Support System (DSS) atau 

dikenal dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada proses pemecahan 

bidang tanah yang sudah terlaksana sebelumnya di Kantor Pertanahan Kota Batu. 

Menurut Moore dan Chang (1980), Decision Support System (DSS) dapat 

digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis data dan 

pemodelan keputusan. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan adalah logika fuzzy. 

Menurut Setiadji (2009), fuzzy merupakan suatu nilai yang dapat bernilai benar 

atau salah secara bersamaan namun seberapa besar nilai kebenaran dan 

kesalahannya tergantung pada derajat keanggotaan yang dimilikinya. Metode 

fuzzy mamdani merupakan salah satu metode fuzzy yang digunakan dalam 

permasalahan pengambilan keputusan. 

Pada metode mamdani, ada beberapa tahapan untuk mendapatkan output 

yaitu pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan 

dan defuzzifikasi. Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2010), ada beberapa 

metode yang dipakai dalam defuzzifikasi yaitu metode centroid, metode bisector, 

metode MOM (Means of Maximum), metode LOM (Largest of Maximum), dan 

metode SOM (Smallest of Maximum). 

Dalam proses pemecahan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Batu, 

diambil data pemecahan bidang tanah pada tahun 2016 karena data yang diperoleh 

lebih lengkap dibandingkan data tahun 2017. Defuzzifikasi yang digunakan dalam 

menentukan proses pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah tahun 2016 

adalah dengan metode centroid. Pada metode centroid ini, solusi tegas diperoleh 

dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy (Kusumadewi dan Purnomo, 

2010). Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan aplikasi metode 

mamdani dengan defuzzifikasi metode centroid untuk menentukan waktu 

pembuatan sertikat pemecahan bidang tanah tahun 2016 di Kantor Pertanahan 

Kota Batu. 

 

METODE 

Metode mamdani sering juga dikenal dengan nama metode max-min, untuk 

mendapat output diperlukan empat tahapan sebagai berikut. 

1. Pembentukan himpunan fuzzy. Menurut Wang (1997) himpunan fuzzy 𝑨 di 

dalam semesta pembicaraan 𝑼 didefinisikan sebagai himpunan yang 

mencirikan suatu fungsi keanggotaan 𝝁𝑨(𝒙) yang mengawankan setiap 𝒙 ∈ 𝑼 
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dengan nilai bilangan real di dalam interval [𝟎, 𝟏] dengan nilai 𝝁𝑨(𝒙) 

menyatakan derajat keanggotaan 𝒙 di dalam 𝑨. 

2. Aplikasi fungsi implikasi dengan fungsi min. 

3. Komposisi aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi 

sistem fuzzy, yaitu: max, additive dan probabilistic OR. Pada metode 

mamdani untuk komposisi antar fungsi impilikasi menggunakan fungsi max. 

4. Defuzzifikasi. Defuzzifikasi dapat didefinisikan sebagai proses pemetaan 

himpunan fuzzy ke himpunan crisp. Defuzzifikasi yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah dengan metode centroid. Secara umum dirumuskan: 

𝒁𝟎 =
∫ 𝒁. 𝝁(𝒁)𝒅𝒛

𝒃

𝒂

∫ 𝝁(𝒁)𝒅𝒛
𝒃

𝒂

 

untuk domain kontinu. Dimana 𝑍 adalah nilai domain ke-𝑖, 𝜇(𝑍) adalah 

derajat keanggotaan titik tersebut dan 𝑍0 adalah nilai hasil penegasan 

(defuzzifikasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah tahun 2016 di Kantor 

Pertanahan Kota Batu diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. 

1. Membentuk Himpunan Fuzzy 

Pada metode mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Dalam penentuan status sertifikasi, 

variabel input dibagi menjadi dua yaitu variabel pengukuran dan pembukuan. 

Serta satu variabel output, yaitu variabel sertifikasi. Pemberian skala pada domain 

himpunan fuzzy untuk masing-masing input berbeda-beda. Skala pada domain 

himpunan fuzzy pengukuran lebih panjang karena dalam pelaksanaannya memiliki 

banyak faktor penghambat. Pada Lampiran II PKBP RI Nomor 1 Tahun 2010 

telah dijelaskan bahwa waktu untuk pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah 

adalah 15 hari sehingga penulis menentukan himpunan fuzzy pada penentuan 

status sertifikasi sebagai berikut. 

     
Tabel 1 Tabel Himpunan Fuzzy 

Variabel Fuzzy Himpuan Fuzzy Semesta 

Pembicaraan 

Domain 

 

 

Input 

 

Pengukuran 

Cepat  

0 - 40 

0 – 20 

Sedang 10 – 30 

Lama 20 – 40 

 

Pembukuan 

Cepat  

0 - 20 

0 – 10 

Sedang 5 – 15 

Lama 10 – 20 

 

 

Output 

 

 

Sertifikasi 

Sangat Cepat  

 

0 - 60 

0 – 18 

Cepat 15 – 27 

Sedang 24 – 36 

Lama 33 – 45 

Sangat Lama 42 – 60 

 

 

a. Himpunan Fuzzy Variabel Pengukuran 
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Untuk variabel pengukuran digunakan kurva bentuk bahu dan kurva 

segitiga. Berikut ini disajikan kurva untuk variabel pengukuran yang 

mempresentasikan pemetaan dari setiap titik ke derajat keanggotaannya. 

 
Gambar 1 Himpunan Fuzzy Pengukuran 

 

Fungsi keanggotaan: 

Cepat = {(𝑥, 𝜇𝑃𝑁𝐶(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,40]} 

𝝁𝑷𝑵𝑪(𝒙) = {

 𝟏         , 𝒙 ≤ 𝟏𝟎
(𝟐𝟎 − 𝒙)/𝟏𝟎, 𝟏𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐𝟎

𝟎             , 𝒍𝒂𝒊𝒏𝒏𝒚𝒂
 

Sedang = {(𝒙, 𝝁𝑷𝑵𝑺(𝒙)) ⎸𝒙 ∈ [𝟎, 𝟒𝟎]} 

𝝁𝑷𝑵𝑺(𝒙) = {

 (𝒙 − 𝟏𝟎)/𝟏𝟎 , 𝟏𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐𝟎
(𝟑𝟎 − 𝒙)/𝟏𝟎 , 𝟐𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑𝟎

𝟎              , 𝒍𝒂𝒊𝒏𝒏𝒚𝒂
 

Lama = {(𝒙, 𝝁𝑷𝑵𝑳(𝒙)) ⎸𝒙 ∈ [𝟎, 𝟒𝟎]} 

𝝁𝑷𝑵𝑳(𝒙) = {

 𝟏              , 𝒙 ≥ 𝟑𝟎
(𝒙 − 𝟐𝟎)/𝟏𝟎, 𝟐𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑𝟎

𝟎             , 𝒍𝒂𝒊𝒏𝒏𝒚𝒂
 

b. Pembukuan 

Kurva yang digunakan untuk mempresentasikan derajat keanggotaan dari 

setiap titik pada variabel pembukuan adalah kurva bentuk bahu dan segitiga. 

Berikut ini disajikan kurva yang mempresentasikan pemetaan setiap titik pada 

variabel pembukuan ke derajat keanggotaan. 

 
Gambar 2 Himpunan Fuzzy Pembukuan 

Fungsi keanggotaan: 

Cepat = {(𝑥, 𝜇𝑃𝑀𝐶(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,20]} 
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𝜇𝑃𝑀𝐶(𝑥) = {

 1         , 𝑥 ≤ 5
(10 − 𝑥)/5, 5 ≤ 𝑥 ≤ 10

0             , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

Sedang = {(𝑥, 𝜇𝑃𝑀𝑆(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,20]} 

𝜇𝑃𝑀𝑆(𝑥) = {

 (𝑥 − 5)/5 , 5 ≤ 𝑥 ≤ 10
(15 − 𝑥)/5 ,10 ≤ 𝑥 ≤ 15

0              , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

Lama = {(𝑥, 𝜇𝑃𝑀𝐿(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,20]} 

𝜇𝑃𝑀𝐿(𝑥) = {

 1              , 𝑥 ≥ 15
(𝑥 − 10)/5,10 ≤ 𝑥 ≤ 15

0             , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

c. Himpunan Fuzzy Variabel Sertifikasi 

Variabel sertifikasi dibagi ke dalam lima himpunan fuzzy, yakni sangat 

cepat, cepat, sedang, lama, sangat lama. Kurva yang dipilih untuk 

mempresentasikan pemetaan dari setiap titik ke derajat keanggotaannya adalah 

kurva bentuk bahu dan trapesium. Berikut ini disajikan kurva representasi 

untuk variabel sertifikasi. 

 
Gambar 3 Himpunan Fuzzy Sertifikasi 

Fungsi keanggotaan: 

Sangat Cepat = {(𝑥, 𝜇𝑆𝐶(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,60]} 

𝜇𝑆𝐶(𝑥) = {

 1         , 𝑥 ≤ 15
(18 − 𝑥)/3, 15 ≤ 𝑥 ≤ 18

0             , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

Cepat = {(𝑥, 𝜇𝐶(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,60]} 

𝜇𝐶(𝑥) = {

 (𝑥 − 15)/3 , 15 ≤ 𝑥 ≤ 18
            1           , 18 ≤ 𝑥 ≤ 24
(27 − 𝑥)/3 ,24 ≤ 𝑥 ≤ 27

0              , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

 

Sedang = {(𝑥, 𝜇𝑆(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,60]} 

𝜇𝑆(𝑥) = {

 (𝑥 − 24)/3 , 24 ≤ 𝑥 ≤ 27
            1           , 27 ≤ 𝑥 ≤ 33
(36 − 𝑥)/3 ,33 ≤ 𝑥 ≤ 36

0              , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

 

Lama = {(𝑥, 𝜇𝐿(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,60]} 
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𝜇𝐿(𝑥) = {

 (𝑥 − 33)/3 , 33 ≤ 𝑥 ≤ 36
            1           , 36 ≤ 𝑥 ≤ 42
(45 − 𝑥)/3 ,42 ≤ 𝑥 ≤ 45

0              , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

 

Sangat Lama = {(𝑥, 𝜇𝑆𝐿(𝑥)) ⎸𝑥 ∈ [0,60]} 

𝜇𝑆𝐿(𝑥) = {

 1              , 𝑥 ≥ 45
(𝑥 − 42)/3,42 ≤ 𝑥 ≤ 45

0             , 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

2. Aplikasi Fungsi Implikasi 

Tiap aturan merupakan suatu implikasi. Operator yang digunakan untuk 

menghubungkan antara dua input adalah operator AND, dan yang memetakan 

antara input-output adalah IF-THEN. Sehingga dapat dibentuk aturan-aturan 

sebagai berikut. 

 
          Tabel 2 Aturan-Aturan dalam Penentuan Status Sertifikasi 

Pengukuran Pembukuan Status Sertifikasi 

Cepat 

Cepat 

Cepat 

Sedang 

       Sedang 

       Sedang 

     Lama 

     Lama 

     Lama 

Cepat 

Sedang 

Lama 

Cepat 

Sedang 

Lama 

Cepat  

Sedang 

Lama 

Sangat cepat 

Cepat 

Sedang 

Cepat 

Sedang 

Lama 

Sedang 

Lama 

Sangat Lama 

Setelah aturan dibentuk, maka dilakukan aplikasi fungsi implikasi. Pada 

metode mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, yang berarti 

tingkat keanggotaan yang didapat adalah nilai minimum dari variabel 

pengukuran dan pembukuan. 

3. Komposisi Aturan 

Pada metode mamdani, komposisi antar fungsi implikasi menggunakan 

fungsi max yaitu dengan cara mengambil nilai maksimum dari output aturan 

kemudian menggabungkan daerah fuzzy dari masing-masing aturan dengan 

operator OR. 

4. Penegasan (Defuzzifikasi) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang 

diperoleh dari komposisi aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan 

merupakan suatu bilangan tegas pada domain himpunan fuzzy tersebut. 

Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka 

harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Pada metode ini, 

solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat 𝒁𝟎 daerah fuzzy. 

Secara umum dirumuskan: 

𝑍0 =
∫ 𝑍. 𝜇(𝑍)𝑑𝑧

𝑏

𝑎

∫ 𝜇(𝑍)𝑑𝑧
𝑏

𝑎

 

untuk domain kontinyu, dengan 𝑍0 adalah nilai hasil defuzzifikasi dan 𝜇(𝑍) 

adalah derajat keanggotaan titik tersebut, sedangkan 𝑍 adalah nilai domain 

ke-𝑖. 
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Contoh Permasalahan 

Pemohon dengan nomor berkas 3136 untuk memiliki proses pengukuran 19 hari 

dan proses pembukuan 3 hari. Penulis akan menentukan sertifikasi dari pemohon 

ini. 

Langkah 1. Menentukan Himpunan Fuzzy 

Proses pengukuran 19 hari termasuk kedalam himpunan fuzzy cepat dan sedang. 

Sehingga diperoleh: 

𝜇𝑃𝑁𝐶(19) =
20 − 19

10
=

1

10
= 0.10 

𝜇𝑃𝑁𝑆(19) =
19 − 10

10
=

9

10
= 0.90 

𝜇𝑃𝑁𝐿(19) = 0.00 

Proses pembukuan 3 hari termasuk kedalam himpunan fuzzy cepat. Sehingga 

diperoleh: 

𝜇𝑃𝑀𝐶(3) = 1 

𝜇𝑃𝑀𝑆(3) = 0.00 

𝜇𝑃𝑀𝐿(3) = 0.00 

Langkah 2. Aplikasi Fungsi Implikasi 

Berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi tersebut, maka diperoleh: 

[R1] Jika pengukuran cepat dan pembukuan cepat maka sertifikasi sangat cepat. 

𝛼-predikat1 = min (𝜇𝑃𝑁𝐶(𝑥), 𝜇𝑃𝑀𝐶(𝑥)) = min (0.10,1) = 0.10 

[R2] Jika pengukuran sedang dan pembukuan cepat maka sertifikasi cepat 

𝛼-predikat2 = min (𝜇𝑃𝑁𝑆(𝑥), 𝜇𝑃𝑀𝐶(𝑥)) = min (0.90,1) = 0.90 

Langkah 3. Komposisi Aturan 

Komposisi aturan menggunakan fungsi max. Didapat daerah solusi fuzzy sebagai 

berikut. 

𝜇𝑆𝐹 = 𝑚𝑎𝑘𝑠(𝜇𝑆𝐶(𝑥), 𝜇𝐶(𝑥)) 

= 𝑚𝑎𝑘𝑠(0.10,0.90) 

Titik potong antara aturan-1 dan aturan-2 adalah ketika 𝜇𝑆𝐶(𝑥) = 𝜇𝐶(𝑥) maka 
18 − 𝑥

3
= 0.90 

18 − 𝑥 = 2.7 

𝑥 = 15.3 

ketika 𝜇𝑆𝐶(𝑥) = 0.10 maka dapat ditentukan nilai 𝑥 sebagai berikut. 
18 − 𝑥

3
= 0.10 

18 − 𝑥 = 0.3 

𝑥 = 17.7 

Ketika 𝜇𝑆(𝑥) = 0.90 maka nilai 𝑥 adalah 
27 − 𝑥

3
= 0.90 

27 − 𝑥 = 2.7 

𝑥 = 24.3 

sehingga didapat fungsi keanggotaan daerah solusi sebagi berikut. 

𝜇𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖(𝑥) = {

0.10, 0 ≤ 𝑥 ≤ 15.3
(18 − 𝑥)/3, 15.3 ≤ 𝑥 ≤ 17.7

0.90, 17.7 ≤ 𝑥 ≤ 24.3
(27 − 𝑥)/3,24.3 ≤ 𝑥 ≤ 27
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Langkah 4. Defuzzifikasi 

Berikut adalah perhitungan defuzzifikasi dengan metode centroid. 

𝑋 =
∫ 0.10𝑥 𝑑𝑥

15.3

0
+ ∫

18𝑥 − 𝑥2

3 𝑑𝑥
17.7

15.3
+ ∫ 0.90𝑥 𝑑𝑥

24.3

17.7
+ ∫

27𝑥 − 𝑥2

3 𝑑𝑥
27

24.3

∫ 0.10 𝑑𝑥
15.3

0
+ ∫

18 − 𝑥
3 𝑑𝑥

17.7

15.3
+ ∫ 0.90 𝑑𝑥

24.3

17.7
+ ∫

27 − 𝑥
3 𝑑𝑥

27

24.3

 

=
[
0.10

2 𝑥2]
0

15.3

+ [3𝑥2 −
1
9 𝑥3]

15.3

17.7

+ [
0.90

2 𝑥2]
17.7

24.3

+ [
27
6 𝑥2 −

1
9 𝑥3]

24.3

27

[0.10𝑥]0
15.3 + [6𝑥 −

1
6 𝑥2]

15.3

17.7

+ [0.90𝑥]17.7
24.3 + [9𝑥 −

1
6 𝑥2]

24.3

27  

=
186.474

9.888
 

= 18.86 

Nilai sertifikasi 18.86 termasuk ke dalam status sertifikasi cepat.  

Dengan menggunakan software Matlab diperoleh 

 
Gambar 4 Penalaran Fuzzy untuk Pengukuran 19 Hari dan Pembukuan 3 Hari 

 

Berikut ini adalah hasil pengolahan data hasil proses sertifikasi untuk 

pemecahan bidang tanah tahun 2016 di Kota Batu. 

 
  Tabel 3 Data Hasil Proses Sertifikasi untuk Pemecahan Bidang Tanah Tanun 2016 

 

No. Nomor 

Berkas 

Waktu 

Pengukuran 

(Hari) 

Waktu 

Pembukuan 

(Hari) Total 

Nilai 

Setifikasi 

Status 

Sertifikasi 

1. 5274 1 5 6 8.12 SANGAT CEPAT 

2. 4716 1 6 7 9.88 SANGAT CEPAT 

3. 1797 4 6 10 9.88 SANGAT CEPAT 

4. 3789 6 7 13 11.9 SANGAT CEPAT 

5. 7639 7 6 13 9.88 SANGAT CEPAT 

6. 4763 7 6 13 9.88 SANGAT CEPAT 
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7. 4766 12 1 13 9.88 SANGAT CEPAT 

8. 5617 7 7 14 11.9 SANGAT CEPAT 

9. 8187 8 7 15 11.9 SANGAT CEPAT 

10. 8280 8 7 15 11.9 SANGAT CEPAT 

11. 4453 11 5 16 8.97 SANGAT CEPAT 

12. 2323 8 8 16 14.2 SANGAT CEPAT 

13. 4438 11 5 16 8.97 SANGAT CEPAT 

14. 1367 7 11 18 22.9 CEPAT 

15. 4149 6 12 18 24.7 CEPAT 

16. 1368 7 11 18 22.9 CEPAT 

17. 4133 7 12 19 24.7 CEPAT 

18. 8102 8 11 19 22.9 CEPAT 

19. 8547 10 10 20 21 CEPAT 

20. 2944 9 11 20 22.9 CEPAT 

21. 7448 8 12 20 24.7 CEPAT 

22. 6698 13 8 21 17.2 CEPAT 

23. 9404 19 2 21 18.9 CEPAT 

24. 2742 9 12 21 24.7 CEPAT 

25. 5874 9 12 21 24.7 CEPAT 

26. 6697 13 8 21 17.2 CEPAT 

27. 7985 10 11 21 22.9 CEPAT 

28. 3136 19 3 22 18.9 CEPAT 

29. 8188 12 10 22 22.9 CEPAT 

30. 7981 11 11 22 24.4 CEPAT 

31. 5352 11 11 22 24.4 CEPAT 

32. 7638 16 7 23 17.9 CEPAT 

33. 958 22 1 23 22.9 CEPAT 

34. 8289 15 8 23 18.4 CEPAT 

35. 3056 10 13 23 26.3 SEDANG 

36. 6099 12 12 24 27.1 SEDANG 

37. 776 9 15 24 30 SEDANG 

38. 6938 10 14 24 28.1 SEDANG 

39. 5537 15 10 25 25.5 SEDANG 

40. 1366 7 18 25 30 SEDANG 

41. 4790 11 14 25 29.1 SEDANG 

42. 7832 11 14 25 29.1 SEDANG 

43. 1173 15 11 26 27.8 SEDANG 

44. 1172 14 12 26 33.7 SEDANG 

45. 5723 12 14 26 30 SEDANG 

46. 2741 7 19 26 30 SEDANG 

47. 3054 10 17 27 30 SEDANG 

48. 6857 14 13 27 30 SEDANG 
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49. 7351 18 10 28 28.1 SEDANG 

50. 4020 13 15 28 32.8 SEDANG 

51. 2528 20 8 28 26.3 SEDANG 

52. 7385 15 13 28 30.6 SEDANG 

53. 9005 13 15 28 32.8 SEDANG 

54. 8339 21 8 29 27.5 SEDANG 

55. 119 20 9 29 28.1 SEDANG 

56. 3486 21 8 29 27.5 SEDANG 

57. 3053 20 9 29 28.1 SEDANG 

58. 3180 22 8 30 28.5 SEDANG 

59 9294 21 9 30 29.1 SEDANG 

60. 8225 13 17 30 32.8 SEDANG 

61. 2965 14 17 31 33.7 SEDANG 

62. 8224 15 16 31 34.5 SEDANG 

63. 6754 27 5 32 27.2 SEDANG 

64. 5545 18 14 32 34.3 SEDANG 

65. 6900 20 12 32 33.7 SEDANG 

66. 872 20 13 33 35.3 LAMA 

67. 2508 20 13 33 35.3 LAMA 

68. 7717 22 11 33 37 LAMA 

69. 7346 18 15 33 37.1 LAMA 

70. 2365 22 12 34 38.2 LAMA 

71. 629 21 13 34 37.7 LAMA 

72. 6798 21 14 35 39.2 LAMA 

73. 9002 25 10 35 34.5 LAMA 

74. 3205 21 18 39 41.1 LAMA 

75. 497 21 18 39 41.1 LAMA 

76. 5520 29 11 40 41.8 LAMA 

77. 5076 29 11 40 41.8 LAMA 

78. 3658 21 20 41 41.1 LAMA 

79. 7048 36 8 44 35.3 LAMA 

80. 2616 35 9 44 37.1 LAMA 

81. 3049 35 9 44 37.1 LAMA 

82. 5074 32 13 45 48.1 SANGAT LAMA 

83. 5573 27 18 45 49.2 SANGAT LAMA 

84. 1425 31 14 45 50.1 SANGAT LAMA 

85. 1571 26 20 46 48.1 SANGAT LAMA 

86. 6547 34 12 46 45.8 SANGAT LAMA 

87. 1566 26 20 46 48.1 SANGAT LAMA 

88. 5348 35 12 47 45.8 SANGAT LAMA 

89. 5072 33 14 47 50.1 SANGAT LAMA 

90. 5031 35 13 48 48.1 SANGAT LAMA 
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91. 10274 32 17 49 51.9 SANGAT LAMA 

92. 4965 33 16 49 51.9 SANGAT LAMA 

93. 1365 39 15 54 51.9 SANGAT LAMA 

94. 4775 38 16 54 51.9 SANGAT LAMA 

 

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pemohon dengan status sertifikasi 

sangat cepat memiliki total sertifikasi 0-16 hari, pemohon dengan status sertifikasi 

cepat memiliki total sertifikasi 17-23 hari, pemohon dengan status sertifikasi 

sedang memiliki total sertifikasi 23-32 hari, pemohon dengan status sertifikasi 

lama memiliki total sertifikasi 33-44 hari, dan pemohon dengan status sertifikasi 

sangat lama memiliki total sertifikasi 45-60 hari. Dari hasil perhitungan dengan 

software Matlab untuk 94 pemohon pemecahan bidang tanah tahun 2016, 

diperoleh 13.8% pemohon memiliki status sertifikasi sangat cepat, 22.3% 

pemohon memiliki status sertifikasi cepat, 33% pemohon memiliki status 

sertifikasi sedang, 17.1% pemohon memiliki status sertifikasi lama serta 13.8% 

pemohon memiliki status sertifikasi sangat lama. 

Penentuan status sertifikasi menggunakan logika fuzzy juga memungkinkan 

nilai termasuk kedalam dua kategori. Misalnya pada pemohon dengan nomor 

berkas 7638 yang memiliki nilai sertifikasi 17.9. Derajat keanggotaan 17.9 pada 

status sertifikasi sangat cepat 0.1 dan derajat keanggotaan 17.9 pada status 

sertifikasi cepat 0.9. Kemudian diambil derajat keanggotaan tertinggi untuk 

menentukan status sertifikasi, sehingga 17.9 memiliki status sertifikasi cepat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Logika fuzzy mamdani dapat diterapkan untuk menentukan waktu 

pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah. Dengan ini para petugas BPN atau 

pemohon dapat menggunakan sistem ini sebagai referensi untuk menentukan 

waktu pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah, karena yang dihasilkan pada 

sistem ini sudah bisa dikatakan mendekati Standar Prosedur Operasi Pengaturan 

dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) mengenai waktu untuk pembuatan sertifikat 

pemecahan bidang tanah. 

Perlu penelitian labih lanjut terhadap penentuan waktu pembuatan sertifikat 

pemecahan bidang tanah dengan menggunakan domain himpunan fuzzy yang 

berbeda. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan terhadap penentuan waktu 

pembuatan sertifikat pemecahan bidang tanah selain tahun 2016, dan penelitian 

lebih lanjut juga diperlukan terhadap penentuan waktu pembuatan sertifikat 

pemecahan bidang tanah dengan metode logika fuzzy yang lain, misalnya 

Tsukomoto, Sugeno atau metode yang lainnya. 
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 Abstrak  

 

Masalah transportasi pada perusahaan-perusahaan yang 

mengalami kesulitan dalam pengangkutan barang dari tempat asal ke 

tempat tujuan adalah meminimalisir biaya transportasi. Dengan 

menggunakan metode ASM, penulis menentukan solusi optimal 

dengan biaya transportasi minimum. Hal ini bertujuan agar 

perusahaan-perusahaan tersebut dapat menentukan jadwal transportasi 

yang memiliki total biaya transportasi minimum dengan metode yang 

lebih efisien. Dalam studi kasus yang diteliti ditunjukkan bahwa 

metode ASM dapat diaplikasikan untuk data transportasi seimbang. 

Hal ini disebabkan metode ASM hanya memperhatikan nilai supply 

dan demand yang paling minimal, Metode ASM menghasilkan biaya 

pengiriman sebesar Rp. 42.818.220 untuk transportasi seimbang. 

Kata kunci: Masalah Transportasi, Metode ASM, Solusi Optimal.  

 

Pemrograman linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat numerik. Salah 

satu penerapan pemrograman linier yaitu metode transportasi. Metode transportasi 

sudah dipelajari sebelum berkembangnya model pemrograman linier oleh L.V 

Kantorovitch pada tahun 1939 dan F.L Hitchoock pada tahun 1941 (Simarmata, 

1985). Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama, ke 

tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal (Simbolon, 2003).  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode Abdul-Shakel-

M. Khalid (ASM). Metode ASM merupakan metode langsung yang menguji 

keoptimalan. Proses pengujian keoptimalan metode ASM lebih sederhana jika 

dibandingkan dengan metode lainnya, seperti metode pojok barat laut, modified 

distribution method, metode biaya minimum, dan metode pendekatan Russell 

(Simarnata, 1985). Cara mendapatkan solusi optimal dengan metode ASM 

dibahas pada penelitian ini dengan pembatasan pada masalah minimasi. 

Metode ASM adalah salah satu metode optimalisasi masalah transportasi 

yang langsung menguji keoptimalan dari tabel transportasi. Jadi untuk 

mendapatkan solusi yang optimum, metode ASM tidak perlu menggunakan 

metode lain seperti MODI. 

   

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan cara 

mengkaji dan memahami materi yang terkait dengan menentukan solusi optimal 
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dengan menggunakan metode ASM dari sumber pustaka yang berkaitan dengan 

masalah transportasi metode ASM berupa text book, jurnal, studi literatur, skripsi 

dan hasil penelitian sebelumnya. 

Metode ASM (Abdul-Shakel-M. Khalid) merupakan salah satu metode 

optimalisasi masalah transportasi yang langsung menguji keoptimuman dari tabel 

transportasi tanpa harus menentukan solusi layak awal. Hal ini dikarenakan 

metode ASM memperoleh hasil yang optimal secara langsung dari model 

transportasi yang ada tanpa uji asumsi atau proses lainnya. Jadi untuk 

mendapatkan solusi yang optimal, metode ASM tidak perlu menggunakan metode 

lain seperti modified distribution dan stepping stone (Hasan, 2012). 

Algoritma yang digunakan adalah menggunakan metode ASM yang 

memiliki beberapa langkah sebagai berikut (Quddos, Shakeel, dan Khalid, 2012): 

Langkah ke-1: Menyusun tabel transportasi untuk masalah transportasi yang 

diberikan 

Langkah ke-2: Mengurangi nilai tiap baris pada tabel transportasi dengan nilai 

minimum tiap baris. Kemudian mengurangi nilai tiap kolom dengan nilai 

minimum tiap kolom dari tabel yang telah dikurangi nilai tiap baris. 

Langkah ke-3: Dalam tabel biaya yang telah dikurangi pada langkah ke-2 akan 

ada setidaknya biaya bernilai 0 di setiap baris atau kolom, kemudian memilih nilai 

nol secara acak, lalu alokasi barang dengan memperhatikan permintaan dan 

penawaran.   

Langkah ke-4: Menghapus baris ketika persediaan telah habis atau menghapus 

kolom dimana permintaan sudah terpenuhi. 

Langkah ke-5: Mengecek apakah hasil seluruh permintaan terpenuhi dan seluruh 

persediaan telah habis. Jika tidak, maka kembali menuju langkah ke-3. Jika ya, 

maka selesai. 

Selanjutnya langkah-langkah tersebut akan disajikan dalam flowchart pada 

Gambar 1. 

 

mulai

Mengurangi baris dan kolom dengan 

biaya paling minimum pada masing-

masing baris dan kolom

Memilih nilai nol secara acak, lalu 

alokasi barang

Menghapus baris atau kolom dimana 

persediaan maksimum data telah 

habis atau permintaan sudah 

terpenuhi

Apakah permintaan 

terpenuhi?

selesai

Ya

Tidak

Menyusun tabel transportasi

 
Gambar 1 Flowchart Metode ASM 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam suatu perusahaan, masalah transportasi merupakan sesuatu yang 

penting untuk menunjang majunya perusahaan. Penjadwalan transportasi tersebut 

dapat digunakan untuk menentukan pengiriman agar permintaan terpenuhi dengan 

meminimumkan biaya transportasi. Dalam penelitian ini, konsep masalah 

transportasi ini diaplikasikan pada sebuah perusahaan Semen Indonesia di wilayah 

Jawa Barat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari  Metode ASM, RDI, dan Stepping Stone untuk Meminimasi Biaya 

Pendistribusian Barang (Studi Kasus PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk). Data 

pendistribusian semen Indonesia wilayah Jawa Barat (Rupiah) (Nuris, 2013). 

Untuk data dengan ukuran tabel yang lebih besar dapat dibantu dengan 

menggunakan perangkat lunak ABQM. 

 
Tabel 1 Tabel Transportasi Seimbang (Nuris, 2013) 

Pabrik 
Gudang Supply 

(ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pabrik 1 
37200 50400 48500 38600 62000 48600 38600 38600 48500 76000 

270 
                    

Pabrik 2  
33200 48800 37040 33200 58800 42080 44500 53000 37040 62000 

737 
                    

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 213 25 11 1007 

 

  Analisis data menggunakan metode ASM untuk transportasi seimbang, 

diawali dengan menyusun tabel transportasi seperti pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Tabel Awal Metode ASM 

Pabrik 
Gudang Supply 

(Ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pabrik 1 
37200 50400 48500 38600 62000 48600 38600 38600 48500 76000 

270 
                    

Pabrik2  
33200 48800 37040 33200 58800 42080 44500 53000 37040 62000 

737 
                    

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 213 25 11 1007 

 

  Mengurangi entri biaya setiap baris pada tabel transportasi dengan biaya 

paling minimum pada masing-masing baris.  
 

Tabel 3 Iterasi 1 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang Supply 

(Ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pabrik 1 
0 13200 11300 1400 24800 11400 1400 1400 11300 38800 

270 
                    

Pabrik2  
0 15600 3840 0 25600 8880 11300 19800 3840 28800 

737 
                    

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 213 25 11 1007 
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  Selanjutnya, mengurangi entri biaya setiap kolom pada tabel transportasi 

yang telah tereduksi baris dengan biaya paling minimum pada masing-masing 

kolom. 

 
Tabel 4 Iterasi 2 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang Supply 

(Ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pabrik 1 
0 0 7460 1400 0 2520 0 0 7460 10000 

270 
                    

Pabrik2  
0 2400 0 0 800 0 9900 18400 0 0 

737 
                    

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 213 25 11 1007 

 

  Setelah mengurangi entri biaya setidaknya ada yang bernilai nol pada 

setiap baris dan kolom, kemudian memilih nilai nol pada matriks biaya secara 

acak, lalu alokasi barang dengan memperhatikan permintaan dan penawaran. 

  
Tabel 5 Iterasi 3 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang Supply 

(Ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pabrik 1 
0 0 7460 1400 0 2520 0 0 7460 10000 

270 
       

 
          

Pabrik2  
0 2400 0 0 800 0 9900 18400 0 0 

712 
                 25   

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 213 0 11  

 

Keterangan : 

     = variabel non basis 

     = variabel basis 

   

  Setelah kolom 9 terpenuhi lalu hilangkan kolom tersebut, selanjutnya 

memilih nilai nol berikutnya. Selanjutnya lakukan alokasi pada biaya nol yang 

dipilih, lakukan alokasi barang. 

 
Tabel 6 Iterasi 4 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang 

Supply 

(Ton) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
 

Pabrik 1 
0 0 7460 1400 0 2520 0 0 10000 

270 
       

 
        

Pabrik2  
0 2400 0 0 800 0 9900 18400 0 

701 
                 11 

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 213 0  
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  Setelah kolom 10 terpenuhi lalu hilangkan kolom tersebut, selanjutnya 

memilih nilai nol berikutnya. Selanjutnya lakukan alokasi pada biaya nol yang 

dipilih, lakukan alokasi barang. 

 
Tabel 7 Iterasi 5 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang 

Supply 

(Ton) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Pabrik 1 
0 0 7460 1400 0 2520 0 0 

57 
       

 
    213  

Pabrik2  
0 2400 0 0 800 0 9900 18400 

701 
                

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 156 0  

 

  Setelah kolom 8 terpenuhi lalu hilangkan kolom tersebut, selanjutnya 

memilih nilai nol berikutnya. Selanjutnya lakukan alokasi pada biaya nol yang 

dipilih, lakukan alokasi barang. 

 
Tabel 8 Iterasi 6 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang 

Supply 

(Ton) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Pabrik 1 
0 0 7460 1400 0 2520 0 

0 
       

 
  57  

Pabrik2  
0 2400 0 0 800 0 9900 

701 
              

Demand 

(ton) 
103 106 72 76 137 108 99  

   

  Setelah baris 1 terpenuhi lalu hilangkan baris tersebut, selanjutnya alokasi 

barang yang tersisa. 

 
Tabel 9 Iterasi 7 Metode ASM 

Pabrik 
Gudang Supply (Ton) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Pabrik 2  
0 2400 0 0 800 0 9900 

0 
103  106  72  76  137  108  99  

Demand (ton) 0 0 0 0 0 0 0  

 

 Sehingga jadwal pengiriman menggunakan metode ASM seperti pada Tabel 

10. 
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Tabel 10 Penjadwalan Menggunakan Metode ASM 

Pabrik 
Gudang Supply 

(Ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pabrik 1 
37200 50400 48500 38600 62000 48600 38600 38600 48500 76000 

0 
       57  213      

Pabrik 2  
33200 48800 37040 33200 58800 42080 44500 53000 37040 62000 

0 
103 106 72 76 137 108 99   25  11 

Demand 

(ton) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Biaya pengiriman dengan menggunakan metode ASM adalah sebesar 

Z= (𝑹𝒑. 33200*103) + (𝑹𝒑. 48800*106) + (𝑹𝒑. 37040*72) + (𝑹𝒑. 33200*76) + 

(𝑹𝒑. 58800*137) + (𝑹𝒑. 42080*108) + (𝑹𝒑. 38600*57) + (𝑹𝒑. 38600*213) + 

(𝑹𝒑. 44500*99) + (𝑹𝒑. 37040*25) + (𝑹𝒑. 62000*11) =  𝑹𝒑. 𝟒𝟐. 𝟖𝟏𝟖. 𝟐𝟐𝟎 

 Berdasarkan penyelesaian solusi pada studi kasus transportasi seimbang 

menggunakan metode ASM, diperoleh hasil yaitu 57 barang dari pabrik 1 ke 

Gudang 7, 213 barang dari pabrik 1 ke Gudang 8, 103 barang dari pabrik 2 ke 

Gudang 1, 106 barang dari pabrik 2 ke Gudang 2, 72 barang dari pabrik 2 ke 

Gudang 3, 76 barang dari pabrik 2 ke Gudang 4, 137 barang dari pabrik 2 ke 

Gudang 5, 108 barang dari pabrik 2 ke Gudang 6, 99 barang dari pabrik 2 ke 

Gudang 7, 25 barang dari pabrik 2 ke Gudang 9, 11 barang dari pabrik 2 ke 

Gudang  10 dengan biaya pengiriman sebesar  Rp. 42.818.220. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode ASM untuk 

mendapatkan solusi optimal. Pada data transportasi seimbang metode ASM hanya 

memperhatikan nilai permintaan dan penawaran yang paling minimal, sehingga 

waktu pengerjaannya relatif efisien. Berdasarkan penyelesaian solusi optimal 

dalam studi kasus transportasi seimbang menghasilkan biaya pengiriman sebesar 

Rp. 42.818.220. Untuk lebih jelasnya, disajikan dalam Tabel 11. 

 
Tabel 11 Biaya Pengiriman dan Jumlah Iterasi pada Metode ASM 

Metode Metode ASM 

Jumlah Iterasi data transportasi 

seimbang 

7 

Biaya pengiriman data 

transportasi seimbang 

𝐑𝐩. 𝟒𝟐. 𝟖𝟏𝟖. 𝟐𝟐𝟎 

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ASM pada masalah 

minimasi dengan data transportasi seimbang. Untuk penelitian lebih lanjut dapat 

menggunakan metode zero suffix atau metode RDI (Revised Distribution Method) 

pada masalah maksimasi dengan data transportasi tidak seimbang (Octaviani, 

2016). 
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Abstrak 

Di dalam aljabar, terdapat beberapa jenis daerah integral. Salah 

satunya adalah daerah valuasi. Daerah valuasi ini terdiri atas dua 

berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat Noether dan non-Noether. Daerah 

valuasi yang bersifat Noether ini adalah darah valuasi diskrit. Di 

dalam tulisan ini, akan dibahas daerah valuasi diskrit dan beberapa 

sifat-sifanya.  

Kata kunci: daerah integral, daerah valuasi, daerah valuasi diskrit, 

Noetherian, non-Noetherian 

 

 

Di dalam aljabar terdapat banyak struktur yang dibahas. Beberapa 

diantaranya adalah grup, ring, modul, kategori dan lain-lain. Masing-masing 

struktur tersebut memilki sifat yang lebih khusus lagi. Sebagai contoh, ring 

komutatif dengan unsur satuan dan tidak memuat pembagi nol disebut daerah 

integral. Sedangkan ring komutatif dengan unsur satuan dan setiap unsur tak 

nolnya memiliki invers terhadap perkalian disebut lapangan. Contoh lainnya 

adalah modul. Modul berdasarkan sifat-sifat khusus yang dimilikinya dibagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu modul bebas, modul projektif, modul injektif, dan 

lain-lain.  

Di dalam perkuliahan, daerah integral yang sering dipelajari adalah daerah 

ideal utama. Daerah integral ini lebih mudah dipelajari karena bersifat Noether. 

Selain daerah ideal utama, ada pula daerah integral lainnya yang bersifat Noether, 

yaitu daerah valuasi diskrit. Sebenarnya, daerah valuasi diskrit ini merupakan 

daerah valuasi. Sedangkan daerah valuasi ini pada dasarnya bukan merupakan 

daerah integral yang bersifat Noether. Oleh karena itu merupakan hal yang 

menarik jika dapat mempelajari suatu daerah valuasi diskrit.  

Artikel ini akan membahas sedikit mengenai daerah valuasi. Kemudian akan 

diperkenalkan daerah valuasi diskrit melalui definisi daerah valuasi. Untuk 

mempermudah dalam memahami daerah valuasi diskrit, akan diberikan beberapa 

karakterisasinya yang berkaitan dengan daerah ideal utama. Selain itu, akan 

diberikan pula contoh-contoh yang bersifat konkret.    

 

PEMBAHASAN  

Seperti yang telah disinggung, daerah valuasi diskrit merupakan daerah 

valuasi. Oleh karena itu, sebelum mengenal lebih jauh mengenai daerah valuasi 

diskrit, akan dibahas terlebih dahulu mengenai daerah valuasi. Hal ini bertujuan 

untuk melihat perbedaan antara daerah valuasi dengan daerah valuasi diskrit.  

 

Sesuai dengan namanya, daerah valuasi erat kaitannya dengan adanya 

pemetaan valuasi. Pemetaan valuasi ini merupakan pemetaan dari suatu lapangan 
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ke suatu grup komutatif terhadap penjumlahan dan terurut total. Oleh karena itu, 

di dalam tulisan ini grup 𝐺 didefinisikan sebagai grup komutatif terhadap operasi 

penjumlahan dan terurut total terhadap relasi ≥. Selain itu, berlaku juga 

pernyataan jika 𝛼, 𝛽, 𝛾 ∈ 𝐺 dengan 𝛼 ≥ 𝛽, maka  𝛼 + 𝛾 ≥ 𝛽 + 𝛾. 

Definisi 1 (Larsen & Mc Carthy, 1971) Misalkan 𝐾 merupakan suatu lapangan 

dan misalkan pula 𝐺 diperluas menjadi 𝐺 ∪ {∞} dengan pendefinisian sebagai 

berikut. 

1. Untuk setiap 𝜶 ∈ 𝑮 berlaku bahwa ∞ ≥ 𝜶. 

2. Untuk setiap 𝜶 ∈ 𝑮 berlaku bahwa ∞ + 𝜶 = ∞ = 𝜶 + ∞.  

Valuasi pada 𝐾 adalah suatu pemetaan 𝜈: 𝐾 ⟶ 𝐺 ∪ {∞} yang memenuhi ketiga 

sifat berikut. 

1. Nilai valuasi dari 𝒂 sama dengan ∞ jika dan hanya jika 𝒂 = 𝟎. 

2. Untuk setiap 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲, berlaku bahwa 𝝂(𝒂𝒃) = 𝝂(𝒂) + 𝝂(𝒃). 

3. Untuk setiap 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲 berlaku bahwa 𝝂(𝒂 + 𝒃) ≥ 𝐦𝐢𝐧{𝝂(𝒂), 𝝂(𝒃)}.  
 

Misalkan 𝐾∗ = 𝐾 − {0}. Perhatikan bahwa berdasarkan definisi di atas, 

pemetaan 𝜈: 𝐾∗ ⟶ 𝐺 merupakan homomorfisma grup. Peta dari 𝜈 ini merupakan 

subgrup dari 𝐺 dan disebut value group dari 𝜈. Selanjutnya, himpun seluruh unsur 

di 𝐾 dengan nilai valuasi yang lebih besar atau sama dengan 0, yaitu  

𝑅 = {𝑥 ∈ 𝐾|𝜈(𝑥) ≥ 0}. 
Himpunan 𝑅 ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian seperti di 𝐾 akan 

membentuk struktur berupa daerah integral. Misalkan 0 ≠ 𝑦 = 𝑎𝑏−1 ∈ 𝐾  

sebarang. Perhatikan bahwa 𝜈(𝑎), 𝜈(𝑏) ∈ 𝐺. Karena 𝐺 merupakan grup terurut 

total, maka berlaku bahwa 𝜈(𝑎) ≥ 𝜈(𝑏) atau 𝜈(𝑏) ≥ 𝜈(𝑎). Ini artinya, 𝜈(𝑦) =
𝜈(𝑎𝑏−1) ≥ 0 atau 𝜈(𝑦−1) = 𝜈(𝑏𝑎−1) ≥ 0. Jadi untuk sebarang 𝑦 ∈ 𝐾, beralku 

bahwa 𝑦 ∈ 𝑅 atau 𝑦−1 ∈ 𝑅. Uraian ini memotivasi munculnya definisi daerah 

valuasi.  

Definisi 2 (Nuraida, 2011) Daerah valuasi adalah daerah integral 𝑅 dengan sifat 

bahwa jika 𝑥 ∈ 𝐾, dimana 𝐾 merupakan lapangan hasil bagi dari 𝑅, maka berlaku 

bahwa 𝑥 ∈ 𝑅 atau 𝑥−1 ∈ 𝑅.  

 

Dari uraian di atas, suatu daerah valuasi muncul karena adanya pemetaan 

valuasi dari suatu lapangan ke suatu grup yang diperluas. Jika terdapat suatu 

daerah valuasi 𝐷, apakah terdapat suatu pemetaan valuasi dari suatu lapangan ke 

suatu grup yang diperluas sehingga unsur-unsur di 𝐷 memiliki nilai valuasi yang 

lebih besar atau sama dengan 0? Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan isi 

dari proposisi berikut. 

Proposisi 3 (Nuraida, 2011) Misalkan 𝑅 adalah daerah valuasi dengan lapangan 

hasil bagi 𝐾. Terdapat valuasi 𝜈 pada 𝐾 sehingga 𝑅 = {𝑥 ∈ 𝐾|𝜈(𝑥) ≥ 0}.  

Bukti. 

Pemetaan 𝜈 merupakan pemetaan dari 𝐾 ke suatu grup 𝐺 yang komutatif terhadap 

operasi penjumlahan dan terurut secara total terhadap relasi ≥. Oleh karena itu, 

sebelum mendefinisikan suatu pemetaan valuasi, akan dicari terlebih dahulu grup 

𝐺 tersebut. Tulis 𝑈 = {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥−1 ∈ 𝑅}. Himpunan 𝑈 ≠ ∅ karena 1 ∈ 𝑈 dan 

membentuk struktur berupa grup terhadap operasi perkalian di 𝑅. Oleh karena itu, 

𝑈 merupakan subgrup dari 𝐾∗. Tulis himpunan koset-koset dari 𝑈 di 𝐾∗ sebagai 
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𝐺 = 𝐾∗/𝑈. Karena 𝑈 merupakan subgrup normal dari 𝐾∗, maka 𝐺 membentuk 

grup dengan operasi penjumlahan seperti berikut: 

𝑎𝑈 + 𝑏𝑈 = (𝑎𝑏)𝑈. 
Grup 𝐺 dengan operasi penjumlahan tersebut bersifat komutatif. Selanjutnya akan 

didefinisikan relasi di 𝐺 sebagai berikut: 

𝑎𝑈 ≥ 𝑏𝑈 ⟺ 𝑎𝑏−1 ∈ 𝑅.  
Akan ditunjukkan bahwa relasi di atas terdefinisi dengan baik. Misalkan 𝑎𝑈 =
𝑎′𝑈 dan 𝑏𝑈 = 𝑏′𝑈. Ini artinya (𝑎′𝑎−1), (𝑏′𝑏−1) ∈ 𝑈. Tulis 𝑥 =  (𝑎′𝑎−1) dan 𝑦 =
(𝑏′𝑏−1) dimana 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑈. Untuk menunjukkan bahwa definisi relasi di atas 

terdefinisi dengan baik, maka akan ditunjukkan bahwa pernyataan jika 𝑎𝑈 ≥ 𝑏𝑈 

maka 𝑎′𝑈 ≥ 𝑏′𝑈. Perhatikan bahwa 𝑎𝑈 ≥ 𝑏𝑈 artinya 𝑎𝑏−1 ∈ 𝑅. Diperoleh 

𝑎′𝑏′−1
= (𝑎′𝑎−1)⏟    

∈𝑈⊆𝑅

(𝑏𝑏′−1
)⏟    

∈𝑈⊆𝑅

(𝑎𝑏−1)⏟    
∈𝑅

∈ 𝑅. 

Jadi terbukti bahwa (𝑎′𝑏′−1
) ∈ 𝑅 atau 𝑎′𝑈 ≥ 𝑏′𝑈.  

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 𝐺 merupakan grup terurut total terhadap 

relasi ≥ yang didefinisikan di atas. Misalkan 𝑎𝑈, 𝑏𝑈 ∈ 𝐺 sebarang. Berlaku 

bahwa 𝑎𝑏−1 atau 𝑏𝑎−1 merupakan unsur di 𝑅. Ini artinya, 𝑎𝑈 ≥ 𝑏𝑈 atau 𝑏𝑈 ≥
𝑎𝑈. Jadi terbukti bahwa 𝐺 merupakan grup terurut total terhadap relasi ≥.  

Apakah jika 𝑎𝑈 ≥ 𝑏𝑈 maka 𝑎𝑈 + 𝑐𝑈 ≥ 𝑏𝑈 + 𝑐𝑈? Iya, karena (𝑎𝑐)(𝑏𝑐)−1 =
𝑎𝑏−1𝑐𝑐−1 = 𝑎𝑏−1 ∈ 𝑅. 

Kemudian perluas grup 𝐺 menjadi 𝐺 ∪ {∞} dengan definisi sebagai berikut. 

1. Untuk setiap 𝒂𝑼 ∈ 𝑮 berlaku bahwa ∞ ≥ 𝒂𝑼.  

2. Untuk setiap 𝒂𝑼 ∈ 𝑮 berlaku bahwa ∞ + 𝒂𝑼 = ∞ = 𝒂𝑼 + ∞.  

Didefinisikan pemetaan 𝜈: 𝐾 ⟶ 𝐺 ∪ {∞} dengan 𝜈(𝑎) = 𝑎𝑈 untuk suatu 𝑎 ≠ 0 

dan 𝜈(0) = ∞. Akan ditunjukkan bahwa 𝜈 merupakan pemetaan valuasi.  

1. Berdasarkan pendefinisian pemetaan, jelas bahwa 𝝂(𝒂) = ∞ jika dan 

hanya jika 𝒂 = 𝟎. 

2. Misalkan 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲 sebarang. Perhatikan bahwa 𝝂(𝒂𝒃) = (𝒂𝒃)𝑼 = 𝒂𝑼 +
𝒃𝑼 = 𝝂(𝒂) + 𝝂(𝒃).  

3. Perhatikan bahwa 𝝂(𝟏) = 𝑼 = 𝟎. Misalkan 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲. Jika 𝒂 atau 𝒃 sama 

dengan 𝟎, maka diperoleh bahwa 𝝂(𝒂 + 𝒃) ≥ 𝐦𝐢𝐧{𝝂(𝒂), 𝝂(𝒃)}. Misalka 

𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲∗ dan 𝒂𝑼 ≥ 𝒃𝑼. Ini artinya 𝐦𝐢𝐧(𝝂(𝒂), 𝝂(𝒃)} = 𝝂(𝒃) dan 

𝒂𝒃−𝟏 ∈ 𝑼 ⊆ 𝑹. Karena 𝟏 dan 𝒂𝒃−𝟏 ∈ 𝑹, maka (𝒂𝒃−𝟏 + 𝟏) ∈ 𝑹. 

Diperoleh bahwa 𝝂(𝒂𝒃−𝟏 + 𝟏) ≥ 𝟎 = 𝝂(𝟏) + 𝝂(𝟏−𝟏) = 𝝂(𝟏). Perhatikan 

bahwa  

𝝂(𝒂 + 𝒃) = 𝝂((𝒂𝒃−𝟏 + 𝟏)𝒃) = 𝝂(𝒂𝒃−𝟏 + 𝟏) + 𝝂(𝒃) ≥ 𝝂(𝟏) + 𝝂(𝒃)
= 𝝂(𝒃). 

Terbukti bahwa 𝝂(𝒂 + 𝒃) ≥ 𝐦𝐢𝐧{𝝂(𝒂), 𝝂(𝒃)}.  
 

Apakah 𝑅 = {𝑥 ∈ 𝐾|𝜈(𝑥) ≥ 0}? Misalkan 𝑥 ∈ 𝑅 sebarang. Ini artinya, 𝑥𝑈 ≥ 𝑈. 

Dengan kata lain, 𝜈(𝑥) ≥ 0.  Jadi terbukti bahwa 𝑅 ⊆ {𝑥 ∈ 𝐾|𝜈(𝑥) ≥ 0}. 
Misalkan 𝑦 ∈ {𝑥 ∈ 𝐾|𝜈(𝑥) ≥ 0} sebarang. Artinya, 

𝜈(𝑦) ≥ 0 

𝑦𝑈 ≥ 𝑈 

𝑦 ∈ 𝑈 ⊆ 𝑅. 
Jadi terbukti bahwa 𝑅 = {𝑥 ∈ 𝐾|𝜈(𝑥) ≥ 0}.  

∎ 
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Pada umumnya, daerah valuasi bukan merupakan daerah yang bersifat 

Noether. Perhatikan contoh berikut.  

Contoh 4 Misalkan 𝐾 merupakan lapangan dan 𝑥 transendetal atas 𝐾. Tulis 𝐾𝑖 =

𝐾 [𝑥
1

2𝑖] dengan 𝑖 = 0,1,2, ⋯. Karena 𝑥
1

2𝑖 = (𝑥
1

2𝑖+1)
2

∈ 𝐾 [𝑥
1

2𝑖+1], maka diperoleh 

𝐾𝑖 ⊆ 𝐾𝑖+1. Misalkan 𝑃𝑘 = 𝐾 [𝑥
1

2𝑘] 𝑥
1

2𝑘, yaitu ideal yang dibangun oleh unsur 𝑥
1

2𝑘. 

Ideal 𝑃𝑘 ini merupakan ideal prima dari 𝐾 [𝑥
1

2𝑘]. Oleh karena itu, 𝐾𝑘 − 𝑃𝑘 

merupakan subhimpunan multiplikatif dari 𝐾𝑘. Dengan demikian, dapat dibuat  

𝑂𝑘 = 𝐾 [𝑥
1

2𝑘]
𝑃𝑘

 

= {
𝑎 (𝑥

1

2𝑘)

𝑏 (𝑥
1

2𝑘)

|𝑎 (𝑥
1

2𝑘) , 𝑏 (𝑥
1

2𝑘) ∈ 𝐾 [𝑥
1

2𝑘] , 𝑏 (𝑥
1

2𝑘) ∉ 𝑃𝑘 }. 

Himpunan 𝒪 =∪𝑘 𝑂𝑘 merupakan daerah valuasi yang bukan Noether.  

 

Selain terdapat daerah valuasi yang bersifat non-Noether, terdapat pula 

daerah valuasi yang sifatnya Noether. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

daerah ini disebut daerah valuasi diskrit. Perhatikan definisi berikut.  

Definisi 5 (Hideyuki) Daerah valuasi dengan value group yang isomorf dengan ℤ 

disebut daerah valuasi diskrit.  

 

Untuk lebih memahami secara konkret definisi dari daerah valuasi diskrit, 

akan diberikan contoh daerah valuasi diskrit. Akan tetapi, perhatikan lema-lema 

berikut terlebih dahulu. 

Lema 6 Misalkan 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit dengan lapangan hasil 

baginya adalah 𝐾. Ideal maksimal dari 𝑅 adalah ℳ = {𝑥 ∈ 𝑅|𝜈(𝑥) > 0} dimana 

𝜈: 𝐾 ⟶ ℤ ∪ {∞} merupakan pemetaan valuasi.  

Bukti. 

Pertama, akan ditunjukkan terlebih dahulu bahwa ℳ merupakan ideal. Jelas 

bahwa ℳ bukan merupakan himpunan kosong karena 0 ∈ ℳ. Misalkan 𝑥, 𝑦 ∈
ℳ dan 𝑟 ∈ 𝑅 sebarang. Perhatikan bahwa  

𝜈(𝑥 + 𝑦) ≥ min{𝜈(𝑥), 𝜈(𝑦)} > 0 

dan  

𝜈(𝑟𝑥) = 𝜈(𝑟)⏟
≥0

+ 𝜈(𝑥)⏟
>0

> 0. 

Jadi terbukti bahwa ℳ merupakan ideal dari 𝑅.  

Selanjutnya, misalkan terdapat ideal 𝐼 dari 𝑅 sehingga ℳ ⊆ 𝐼 ⊂ 𝑅. Jika 0 ≠ 𝑥 ∈
𝐼, maka 𝜈(𝑥) = 0 atau 𝜈(𝑥) > 0. Misalkan 𝜈(𝑥) = 0, maka 𝜈(𝑥−1) = −𝜈(𝑥) =
0. Hal ini berlaku karena 𝜈: 𝐾∗ ⟶ ℤ merupakan homomorfisma grup. Jadi 𝑥 

merupakan unsur unit yang berada di 𝐼. Hal ini tidak mungkin karena 𝐼 

merupakan ideal sejati dari 𝑅. Oleh sebab itu, berlaku bahwa 𝜈(𝑥) > 0. Jadi 

terbukti bahwa 𝐼 = ℳ. Dengan demikian, ℳ merupakan ideal maksimal dari 𝑅.  

∎ 
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Lema 7 (Wikipedia, 2017) Daerah integral 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit 

jika dan hanya jika 𝑅 merupakan daerah ideal utama dengan ideal maksimal sejati 

tak nol yang tunggal.  

Bukti  
(⟹) Misalkan 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit dengan lapangan hasil bagi 𝐾. 

Ini artinya terdapat pemetaan valuasi 𝜈: 𝐾 ⟶ ℤ ∪ {∞}. Berdasarkan lema yang 

telah dibuktikan sebelumnya, ℳ = {𝑥 ∈ 𝑅|𝜈(𝑥) > 0} merupakan ideal maksimal. 

Jelas bahwa ℳ merupakan ideal sejati karena 1 ∉ ℳ. Misalkan terdapat ideal 

maksimal lainnya di 𝑅 yaitu 𝐼. Untuk sebarang unsur 𝑥 ∈ 𝐼 berlaku 𝜈(𝑥) = 0 atau 

𝜈(𝑥) > 0. Akan tetapi, jika 𝜈(𝑥) = 0, maka 𝑥 merupakan unsur unit. Oleh sebab 

itu, 𝜈(𝑥) > 0. Jadi terbukti bahwa 𝐼 = ℳ. Ini artinya, ideal maksimal di 𝑅 adalah 

tunggal.  

 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa 𝑅 merupakan daerah ideal utama. Akan 

tetapi, sebelum membuktikannya, akan ditunjukkan terlebih dahulu ℳ merupakan 

ideal yang dibangun oleh satu unsur. Perhatikan karena 𝜈(𝐾∗) isomorf dengan ℤ, 

maka terdapat 𝑥 ∈ ℳ sehingga 𝜈(𝑥) = 1. Jelas bahwa 〈𝑥〉 ⊆  ℳ. Misalkan 0 ≠
𝑦 ∈ ℳ sebarang. Ini artinya 𝜈(𝑦) = 𝑛 > 0. Perhatikan bahwa  

𝜈(𝑦) = 𝑛 = 𝜈(𝑥) + 𝜈(𝑥) + ⋯ 𝜈(𝑥)⏟              
sebanyak 𝑛 suku

= 𝜈(𝑥𝑛) 

𝜈(𝑦) − 𝜈(𝑥𝑛) = 0 

𝜈(𝑦(𝑥𝑛)−1) = 0. 
Ini artinya, 𝑦(𝑥𝑛)−1 = 𝑟 ∈ 𝑅. Diperoleh 𝑦 = 𝑟𝑥𝑛 = (𝑟𝑥𝑛−1)𝑥 ∈ 〈𝑥〉. Jadi 

terbukti bahwa ℳ = 〈𝑥〉.  
  

Misalkan 𝐽 sebarang ideal dari 𝑅. Untuk setiap 𝑎 ∈ 𝐽 berlaku bahwa 𝜈(𝑎) > 0. 

Tulis 𝐴 = {𝜈(𝑎)|0 ≠ 𝑎 ∈ 𝐼}. Himpunan 𝐴 ini memiliki unsur terkecil, misalkan 

𝜈(𝑏). Akan ditunjukkan bahwa 𝐽 = 〈𝑏〉. Jelas bahwa 〈𝑏〉 ⊆ 𝐽. Misalkan 𝑧 ∈ 𝐽 

sebarang. Ini artinya 𝜈(𝑧) ≥ 𝜈(𝑏). Jika 𝜈(𝑧) = 𝜈(𝑏), maka diperoleh 

𝜈(𝑧) − 𝜈(𝑏) = 0 

𝜈(𝑧𝑏−1) = 0. 
Ini artinya (𝑧𝑏−1) = 𝑠 ∈ 𝑅. Diperoleh 𝑧 = 𝑠𝑏 ∈ 〈𝑏〉.  
Jika 𝜈(𝑧) > 𝜈(𝑏), maka terdapat 𝑚 ∈ 𝑍>0 sehingga 𝜈(𝑏) + 𝑚 = 𝜈(𝑧). Perhatikan 

bahwa 

𝜈(𝑧) = 𝜈(𝑏) + 𝑚 = 𝜈(𝑏) + 𝜈(𝑥) + 𝜈(𝑥) + ⋯ + 𝜈(𝑥)⏟                
sebanyak 𝑚 suku

 

𝜈(𝑧) = 𝜈(𝑏) + 𝜈(𝑥𝑚) 

= 𝜈(𝑏𝑥𝑚) 

𝜈(𝑧(𝑏𝑥𝑚)−1) = 0. 
Ini artinya (𝑧(𝑏𝑥𝑚)−1) = 𝑟 ∈ 𝑅. Diperoleh 𝑧 = (𝑏𝑥𝑚)𝑟 ∈ 〈𝑏〉. Jadi terbukti 

bahwa 𝐽 = 〈𝑏〉.  
 
(⟸) Misalkan 𝑅 merupakan daerah ideal utama dengan ideal maksimal sejati tak 

nol yang tunggal. Akan ditunjukkan bahwa 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit. 

Karena 𝑅 merupakan daerah ideal utama, maka ideal maksimal 𝑀 dari 𝑅 

dibangun oleh satu unsur, misalkan 𝑀 = 〈𝑥〉. Tulis 𝐼 =∩𝜈=1
∞ 𝑅𝑥𝜈. Perhatikan 

bahwa 𝐼 merupakan ideal dari 𝑅. Oleh karena itu, 𝐼 = 〈𝑦〉 untuk suatu 𝑦 ∈ 𝑅. 
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Perhatikan bahwa karena ideal maksimal dari 𝑅 tunggal, maka 𝐼 ⊆ 𝑀. Tulis 𝑦 =
𝑥𝑧 untuk suatu 𝑧 ∈ 𝑅. Karena 〈𝑦〉 = 𝐼 =∩𝜈=1

∞ 𝑅𝑥𝜈 maka diperoleh bahwa 𝑦 ∈
𝑅𝑥𝜈 untuk setiap 𝜈. Akibatnya, terdapat 𝑟𝜈 ∈ 𝑅 sehingga  

𝑥𝑧 = 𝑥𝜈 𝑟𝜈 

𝑧 = 𝑥𝜈−1𝑟𝜈 ∈ 𝑅𝑥𝜈−1. 
Karena berlaku untuk setiap 𝜈, maka 𝑧 ∈∩𝜈=1

∞ 𝑅𝑥𝜈 = 𝐼 = 〈𝑦〉. Tulis 𝑧 = 𝑦𝑤 

untuk suatu 𝑤 ∈ 𝑅. Perhatikan bahwa  

𝑦 = 𝑥𝑧 = 𝑥𝑦𝑤 

0 = 𝑦(1 − 𝑥𝑤). 
Diperoleh bahwa 𝑦 = 0 atau 1 − 𝑥𝑤 = 0. Karena 𝑥 ∈ 𝑀, maka 𝑥 merupakan 

nonunit. Akibatnya 𝑦 = 0. Jadi diproleh bahwa ∩𝜈=1
∞ 𝑅𝑥𝜈 = 0. 

 

Misalkan 0 ≠ 𝑎 ∈ 𝑅 yang nonunit. Karena 𝑅 memiliki ideal maksimal tunggal, 

maka 〈𝑎〉 ⊆ 𝑀 = 〈𝑥〉. Ini artinya terdapat 𝜈 ≥ 1 sehingga 𝑎 ∈∩𝜈=1
∞ 𝑅𝑥𝜈. 

Andaikan 𝑎 ∈ 𝑅𝑥𝜈 untuk setiap 𝜈 ≥ 1, maka 𝑎 = 0. Hal ini kontradiksi dengan 

𝑎 ≠ 0. Oleh karena itu terdapat 𝜈 ≥ 1 sehingga 𝑎 ∈ 𝑅𝑥𝜈 − 𝑅𝑥𝜈+1. Andaikan  𝑎 ∈
𝑅𝑥𝜈 − 𝑅𝑥𝜈+1 dan 𝑎 ∈ 𝑅𝑥𝑢 − 𝑅𝑥𝑢+1 dengan 𝜈 ≠ 𝑢. Tanpa mengurangi 

keumuman, misalkan 𝑢 < 𝜈. Akibatnya, 𝑅𝑥𝜈 ⊆ 𝑅𝑥𝑢. Ini artinya 𝑎 ∈ 𝑅𝑥𝑢+1. Hal 

ini kontradiksi dengan 𝑎 ∉ 𝑅𝑥𝑢+1. Jadi terdapat tunggal 𝜈 ≥ 1 sehingga 𝑎 ∈
𝑅𝑥𝜈 − 𝑅𝑥𝜈+1. Jika 𝑎 unit di 𝑅, maka terdapat 𝜈 = 0 sehingga 𝑎 ∈ 𝑅𝑥𝜈 − 𝑅𝑥𝜈+1. 

Didefinisikan pemetaan  

𝜈: 𝐾 ⟶ ℤ ∪ {∞} 
dengan 𝜈(𝑎𝑏−1) = 𝜈(𝑎) − 𝜈(𝑏) dan 𝜈(0) = ∞ dimana 𝜈(𝑎) = 𝜈 dan 𝑎 ∈ 𝑅𝑥𝜈 −
𝑅𝑥𝜈+1 . Pemetaan ini merupakan valuasi dengan 𝑅 = {𝑎 ∈ 𝐾|𝜈(𝑎) ≥ 0}. Jadi 

terbukti bahwa 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit.  

∎ 

 

Proposisi 8 (Nuraida, 2011) Misalkan 𝐷 merupakan daerah ideal utama dan 𝑃 =
〈𝑝〉 merupakan ideal prima yang dibangun oleh unsur prima 𝑝. Himpunan 𝐷𝑃 =
{𝑎𝑏−1|𝑎, 𝑏 ∈ 𝐷, 𝑏 ∉ 𝑃} merupakan daerah valuasi diskrit.  

Bukti 

Untuk membuktikan proposisi di atas, akan ditunjukkan bahwa 𝐷𝑃 merupakan 

daerah ideal utama dengan ideal maksimal tak nol sejati yang tunggal. Misalkan 𝐼 

sebarang ideal di 𝐷𝑃. Tulis 𝐼0 = 𝐼 ∩ 𝐷. Jelas bahwa 𝐼0 merupakan ideal di 𝐷. 

Karena diketahui bahwa 𝐷 merupakan daerah ideal utama, maka 𝐼0 = 〈𝑎〉 untuk 

suatu 𝑎 ∈ 𝐷. Akan ditunjukkan bahwa 𝐼 = 𝐷𝑃𝐼0. Perhatikan bahwa karena 𝐼0 ⊆ 𝐼 

dan 𝐼 merupakan ideal di 𝐷𝑃, maka 𝐷𝑃𝐼0 ⊆ 𝐼. Misalkan 𝑥 ∈ 𝐼 sebarang. Artinya 

𝑥 = 𝑏𝑐−1 dimana 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐷 dan 𝑐 ∉ 𝑃. Diperoleh 

𝑥𝑐⏟
∈𝐼

= 𝑏⏟
∈𝐷

∈ 𝐼 ∩ 𝐷 = 𝐼0. 

Akibatnya, diperoleh bahwa 𝑥 = 𝑐−1𝑏 ∈ 𝐷𝑃𝐼0. Dengan demikian, terbukti bahwa 

𝐼 = 𝐷𝑃𝐼0. Perhatikan bahwa 𝐼0 = 〈𝑎〉. Ini artinya, 𝐼 = 𝐷𝑃〈𝑎〉 = 𝐷𝑃𝑎 merupakan 

ideal dari 𝐷𝑃 yang dibangun oleh unsur 𝑎. Jadi 𝐷𝑃 merupakan daerah ideal utama.  

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 𝐷𝑃 memiliki ideal maksimal tak nol sejati 

yang tunggal. Perhatikan bahwa 𝑝 ∈ 𝐷𝑃. Andaikan 𝑝 merupakan unsur unit di 𝐷𝑃. 

Ini artinya terdapat 𝑎𝑏−1 ∈ 𝐷𝑃 sehingga 𝑝(𝑎𝑏−1) = 1. Perhatikan bahwa 𝑏 =
𝑝𝑎 ∈ 𝑃. Hal ini kontradiksi dengan 𝑏 ∉ 𝑃. Jadi pengandaian salah dan artinya 𝑝 
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merupakan unsur nonunit di 𝐷𝑃. Misalkan 𝑝|(𝑎𝑏−1)(𝑐𝑑−1) di 𝐷𝑃. Terdapat 

(𝑠𝑡−1) ∈ 𝐷𝑃 sehingga 𝑝(𝑠𝑡−1) = (𝑎𝑏−1)(𝑐𝑑−1). Diperoleh 𝑝(𝑠𝑏𝑑) = (𝑡𝑐𝑎) atau 

dengan kata lain, 𝑝|(𝑡𝑐𝑎) di 𝐷. Karena 𝑡 ∉ 𝑃, maka 𝑝|(𝑐𝑎) di 𝐷. Diketahui 

bahwa 𝑝 merupakan unsur prima di 𝐷. Akibatnya, 𝑝|𝑐 atau 𝑝|𝑎 di 𝐷. Dengan 

demikian, 𝑝|(𝑐𝑑−1) atau 𝑝|(𝑎𝑏−1) di 𝐷𝑃. Jadi 𝑝 juga merupakan unsur prima di 

𝐷𝑃. Dengan demikian, 𝐷𝑃𝑝 merupakan ideal prima di 𝐷𝑃 yang dibangun oleh 

unsur 𝑝. Karena 𝐷𝑃 merupakan daerah ideal utama, maka 𝐷𝑃𝑝  merupakan ideal 

maksimal di 𝐷𝑃.  

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 𝐷𝑃𝑝 merupakan ideal maksimal yang 

tunggal. Andaikan terdapat ideal maksimal lain, yaitu 𝐼 di 𝐷𝑃. Ini artinya 𝐼 

dibangun oleh satu unsur, tulis 𝐼 = 𝐷𝑃(𝑎𝑏−1) untuk suatu (𝑎𝑏−1) ∈ 𝐷𝑃. Karena 

𝐼 ≠ 𝐷𝑃𝑝, maka (𝑎𝑏−1) ∉ 𝐷𝑃𝑝. Ini artinya 𝑝 ∤ (𝑎𝑏−1) di 𝐷𝑃. Akibatnya, 𝑝 ∤ 𝑎 di 

𝐷 atau dengan kata lain 𝑎 ∉ 𝑃. Perhatikan bahwa (𝑏𝑎−1) ∈ 𝐷𝑃 dan diperoleh 

1 = (𝑎𝑏−1)(𝑏𝑎−1) ∈ 𝐼. 
Karena 1 ∈ 𝐼 maka 𝐼 = 𝐷𝑃. Hal ini kontradiksi dengan 𝐼 yang merupakan ideal 

maksimal. Jadi 𝐷𝑃𝑝 merupakan ideal maksimal tak nol tunggal di 𝐷𝑃. Dengan 

demikian, terbukti bahwa 𝐷𝑃 merupakan daerah valuasi diskrit.  

∎  

 

Dengan adanya proposisi di atas, maka dapat dengan mudah diperoleh 

contoh daerah valuasi diskrit berikut.   

Contoh 9 Perhatikan daerah ideal utama ℤ dengan ideal prima yang dibangun 

oleh 3, yaitu 𝑃 = 〈3〉. Berdasarkan yang telah dibuktikan, himpunan ℤ〈3〉 =
{𝑎𝑏−1|𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, 𝑏 ∉ 〈3〉} merupakan daerah valuasi diskrit.  

 

Selain karakterisasi daerah valuasi diskrit di atas, terdapat karakterisasi 

lainnya untuk daerah valuasi diskrit. Akan tetapi, perhatikan dahulu definisi 

berikut.  

Definisi 10 (Wikipedia, 2017) Ring 𝑅 disebut ring lokal jika memiliki ideal 

maksimal yang tunggal.  

 

Contoh 11 Telah dibuktikan bahwa daerah valuasi diskrit hanya memiliki ideal 

maksimal yang tunggal.  

 

Contoh 12 (Nuraida, 2011) Misalkan 𝐾 merupakan lapangan dan 𝐾[𝑥] 
merupakan polinomial atas 𝐾. Himpunan  

𝑅 = {
𝑎(𝑥)
𝑏(𝑥)

|𝑎(𝑥) = 0 atau deg(𝑎(𝑥)) ≤ deg(𝑏(𝑥))} 

merupakan ring lokal.  

 

Lema 13 (Wikipedia, 2017) Daerah integral 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit 

jika dan hanya jika 𝑅 merupakan daerah ideal utama lokal dan bukan merupakan 

lapangan.   

Bukti 
(⟹) Misalkan 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit. Akan ditunjukkan bahwa 𝑅 

merupakan daerah ideal utama lokal dan bukan merupakan lapangan. Jelas bahwa 

𝑅 merupakan daerah ideal utama dengan ideal maksimal yang tunggal. Jadi 𝑅 

juga merupakan ring lokal. Andaikan 𝑅 merupakan lapangan. Ini berarti lapangan 
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hasil baginya adalah 𝑅 sendiri. Akibatnya, pemetaan 𝜈 didefinisikan dari 𝑅 ⟶
ℤ ∪ {∞}. Misalkan 𝑥 ∈ 𝑅 sebarang. Karena 𝑅 merupakan lapangan, maka 𝑥−1 ∈
𝑅. Perhatikan bahwa 

𝜈(𝑥 ⋅ 𝑥−1) = 𝜈(1) 

𝜈(𝑥) + 𝜈(𝑥−1) = 𝜈(1 ⋅ 1−1) 

𝜈(𝑥) + 𝜈(𝑥−1) = 𝜈(1) − 𝜈(1) 

𝜈(𝑥) + 𝜈(𝑥−1) = 0 

𝜈(𝑥) = −𝜈(𝑥−1). 
Karena 𝜈(𝑥), 𝜈(𝑥−1) ≥ 0 dan 𝜈(𝑥) = −𝜈(𝑥−1) maka 𝜈(𝑥) = 0 untuk setiap 0 ≠
𝑥 ∈ 𝑅. Jadi 𝜈(𝑅) = {0} ∪ {∞}. Dengan demikian, value groupnya tidak isomorf 

dengan ℤ . Hal ini kontradiksi dengan 𝑅 yang merupakan daerah valuasi diskrit. 

Oleh karena itu, pengandaian salah, dan artinya 𝑅 bukan merupakan lapangan.  

 
(⟸) Misalkan 𝑅 merupakan daerah ideal utama lokal dan bukan merupakan 

lapangan. Akan ditunjukkan bahwa 𝑅 merupakan daerah valuasi diskrit dengan 

cara menunjukkan bahwa 𝑅 memuat ideal maksimal tak nol tunggal. Karena 𝑅 

merupakan ring lokal, maka 𝑅 memiliki ideal maksimal yang tunggal, yaitu 𝑀 =
〈𝑚〉. Andaikan 𝑀 = 0, maka setiap ideal 𝐼 di 𝑅 akan termuat di 𝑀. Akibatnya 

setiap ideal 𝐼 di 𝑅 merupakan ideal nol. Ini artinya, 𝑅 hanya memiliki dua ideal 

yaitu 0 dan 𝑅 sendiri. Oleh sebab itu, 𝑅 merupakan suatu lapangan. Hal ini 

kontradiksi dengan fakta bahwa 𝑅 bukan merupakan lapangan. Jadi pengandaian 

salah dan artinya 𝑀 ≠ 0.  

∎ 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa 

kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Suatu daerah valuasi pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis 

berdasarkan sifatnya, yaitu daerah valuasi yang bersifat Noether dan 

daerah valuasi yang non-Noether. Daerah valuasi yang bersifat Noether 

adalah daerah valuasi diksrit.  

 

2. Misalkan 𝑹 merupakan daerah integral. Pernyataan berikut ekivalen. 

a) 𝑹 merupakan daerah ideal utama dengan ideal maksimal tak nol 

yang tunggal. 

b) 𝑹 merupakan daerah valuasi diskrit. 

c) 𝑹 merupakan daerah ideal utama lokal dan bukan merupakan 

lapangan.  

 

Telah dikatakan bahwa terdapat beberapa jenis daerah integral. Salah 

satunya yang telah disinggung dalam tulisan ini, yaitu daerah ideal utama dan 

daerah valuasi diskrit. Modul atas daerah ideal utama telah banyak dibahas dalam 

beberapa literatur. Akan tetapi berbeda dengan modul atas daerah valuasi diskrit. 

Dalam penelitian selanjutnya, dapat dibahas modul atas daerah valuasi diskrit dan 

kaitannya dengan modul atas daerah ideal utama.  
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Abstrak 

Decision  Support  System (DSS) atau  Sistem  Pendukung  

Keputusan merupakan  sebuah  sistem  yang  mampu  memberikan  

kemampuan  dalam   pemecahan  masalah.  Salah satu metode yang 

digunakan dalam DSS adalah Sistem Pakar. Sistem Pakar merupakan 

sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer dirancang 

untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti 

seorang pakar/ahli. Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri 

Malang dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu SNMPTN (Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SBMPTN (Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan Mandiri.  Penerimaan 

mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil, akuntabel, transparan, 

dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi 

calon mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa 

dan kekhususan perguruan tinggi. Prinsip Seleksi SNMPTN adalah: 

(a) Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip mendapatkan calon 

mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan 

nilai rapor dan prestasi-prestasi akademik lainnya yang relevan 

dengan program studi yang dipilih; (b) memperhitungkan rekam jejak 

kinerja sekolah; (c) menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria 

yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan 

transparan.  Dengan menggunakan DSS dan metode Sistem Pakar 

proses seleksi mahasiswa baru Universitas Neger Malang jalur 

SNMPTN menjadi lebh optimal. 

Kata kunci: Decision  Support  System, Sistem Pakar, SNMPTN 

 

 

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang dilaksanakan 

melalui 3 (tiga) jalur, yaitu SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri), SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan 

Mandiri.  Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil, akuntabel, 

transparan, dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon 

mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan 

perguruan tinggi. Universitas Negeri Malang sebagai penyelenggara pendidikan 

setelah pendidikan menengah menerima calon mahasiswa yang berprestasi 

akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di perguruan 
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tinggi berdasarkan prestasi akademik. Siswa yang berprestasi tinggi dan konsisten 

menunjukkan prestasinya layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon 

mahasiswa. Salah satunya melalui jalur SNMPTN. 

Dalam kerangka integrasi pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, 

sekolah diberi peran dalam proses seleksi SNMPTN dengan asumsi bahwa 

sekolah sebagai satuan pendidikan dan guru sebagai pendidik selalu menjunjung 

tinggi kehormatan dan kejujuran sebagai bagian dari prinsip pendidikan karakter. 

Oleh Karena itu, sekolah berkewajiban mengisi Pangkalan Data Sekolah dan 

Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar, serta mendorong dan mendukung siswa 

dalam proses pendaftaran. 

Tujuan SNMPTN adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah 

(MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik 

Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi 

di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Disamping itu, dengan dilaksanakannya 

SNMPTN memberi peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa 

baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) 

Mengembangkan perangkat lunak (program aplikasi) decission support system 

penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang melalui jalur SNMPTN; 

(b) Menguji keefektifan dan efisiensi perangkat lunak. Sedangkan luaran dalam 

penelitian ini adalah perangkat lunak (program aplikasi) decission support system 

penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang melalui jalur SNMPTN. 

   

METODE  

Metode pengembangan aplikasi decission support system penerimaan 

mahasiswa baru Universitas Negeri Malang jalur SNMPTN  menggunakan Model 

Sekuensial Linier atau Waterfall Development Model, merupakan model 

pengembangan perangkat lunak paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan 

sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekunsial 

yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, 

desain , kode, pengujian, dan pemeliharaan Pressman (2015:42). Adapun tahapan 

pengembangan  model Sekuensial Linear/ Waterfall Development Model meliputi: 

(a)  Rekayasa dan pemodelan sistem/informasi; (b)  Analisis kebutuhan perangkat 

lunak; (c)  Desain; (d)  Pengkodean; (e)  Pengujian; (f)  Pemeliharaan.  

Decision  Support  System (DSS) atau  Sistem  Pendukung  Keputusan,  

merupakan sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manager maupun 

sekelompok manager dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara 

memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu (Sugiyono, 

2008). Sistem pendukung keputusan menurut Keen dan Scoot Morton adalah 

sebagai sistem pendukung keputusan merupakan pasangan intelektual dari sumber 

daya manusia dengan kemampuan komputer untuk memperbaiki keputusan, yaitu 

sitem pendukung keputusan berbasis komputer bagi pembuat keputusan 

manajemen yang menghadapi masalah semi terstruktur (Turban, dkk., 2005). 

Salah satu metode DSS diantaranya adalah sistem pakar (Expert System). Sistem 

pakar merupakan sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar, dimana 

pengetahuan dari pakar didalam sistem informasi tersebut dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan atau mengambil suatu keputusan. 
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Sistem pakar merupakan sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia atau 

seorang pakar kedalam  komputer. Arsitektur sistem pakar dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

 
Gambar 1.  Arsitektur Sistem Pakar 

 

Pada  konsep  dan  desain  sistem  pakar  terdiri  dari  pengguna, antarmuka, 

aksi  yang  direkomendasi,  fasilitas  penjelas,  mesin inferensi, memori kerja 

berisi tentang rencana dan solusi serta  agenda,  deskripsi,  dan  masalah,  

perbaikan  pengetahuan,  basis  pengetahuan, dan  pengetahuan  pakar.  

Pengetahuan  pakar  yang  terdiri  dari  identifikasi pengetahuan,  menyusun  

pengetahuan,  mentrasfer  pengetahuan  sedangkan  pada basis pengetahuan terdiri 

dari aturan dan fakta. 

Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk 

mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa 

orang pakar. Menurut Marimin (2005), sistem pakar adalah sistem perangkat 

lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam 

pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya 

hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. 
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Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah 

penarikan kesimpulan (inference rules) dengan basis pengetahuan tertentu yang 

diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua 

hal tersebut disimpan dalam komputer, yang selanjutnya digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. 

Suatu sistem pakar disusun oleh tiga modul utama (Staugaard, 1987), yaitu: 

1. Modul Penerimaan Pengetahuan (Knowledge Acquisition Mode) 

Sistem berada pada modul ini, pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. 

Proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk 

pengembangan sistem, dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran 

knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar 

dengan pakarnya.  

2. Modul Konsultasi (Consultation Mode) 

Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan 

yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada 

modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh sistem.  

3. Modul Penjelasan (Explanation Mode) 

Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem (bagaimana 

suatu keputusan dapat diperoleh).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses penerimaan mahasiswa baru UM jalur SNMPTN, secara umum dapat 

dilihat pada Gambar 2. Wakil Rektor I menerima data dari panitia pusat, dan 

menyerahkan data SNMPTN tersebut ke PTIK (Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi). Proses selanjutnya PTIK melakukan proses import data ke dalam 

database, serta menyiapkan proses skoring siswa dan sekolah. Proses penilaian 

portofolio dilaksanakan untuk program studi yang memerlukan keahlian atau 

ketrampilan, diantaranya Desain Komunikasi Visual, Pendidikan Seni Tari dan 

Musik, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan 

Kepelatihan Olah Raga, dan Ilmu Keolahragaan. Setelah itu simulasi pengolahan 

data SNMPTN dilakukan. Hasil simulasi disampaikan ke Pimpinan untuk 

ditentukan dan ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru. 

Adapun Basis pengetahuan yang dibangun dalam sistem pakar pada proses 

seleksi penerimaan mahasiswa baru UM jalur SNMPTN adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian Awal 

a. Data sebaran peminat (per sekolah, per propinsi, per kota/kabupaten, 

dan bidikmisi) 

b. Data hasil simulasi beserta sebarannya (per sekolah, per propinsi, per 

kota/kabupaten, afirmasi, per prodi, per fakultas, per pilihan (1 dan 2), 

dan bidikmisi) 

2. Menentukan kriteria per program studi, berdasarkan: 

a. Matapelajaran prioritas 

b. Jurusan/ asal sekolah 

3. Melakukan penilaian, berdasarkan:  

a. Prioritas akselerasi. 

b. Prioritas NKRI. 

c. Siswa berdasarkan rapor, prestasi, dan portofolio 
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d. Sekolah berdasarkan SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, Akreditasi 

4. Melakukan proses simulasi  

a. Seleksi mahasiswa prestasi. 

b. PTN 1 pilihan 1, PTN 1 pilihan 2, dan PTN 1 pilihan 3 (peserta yang 

tidak diterima di pilihan 1 ikut dikompetisikan pada proses pilihan 2 

dan 3) 

c. Mengimpor data dari panpus peserta yang dinyatakan diterima PTN 1 

d. PTN 2 pilihan 1, PTN 2 pilihan 2, PTN 2 pilihan 3. 

 

 
Gambar 2.  Alur Proses SNMPTN UM 2017 

 

Skoring simulasi penilaian SNMPTN adalah sebagai berikut: 

   Nilai_akhir = 60% nilai_siswa +40% nilai_sekolah 

Skoring nilai siswa diperoleh: 

nilai_siswa = 100% akumulasi_siswa 

atau 

nilai_siswa = 50% akumulasi_siswa + 50% portofolio 

Keterangan: 

• Akumulasi Siswa = rangking siswa di sekolah, indeks nilai matapelajaran, 

jumlah siswa di sekolah 

• Portofolio = masing-masing portofolio Siswa, dinilai 3 dosen 

 

Skoring nilai sekolah diperoleh: 

   nilai_sekolah = nilai_snmptn + 3 x nilai_sbmptn + nilai_akreditasi + 

nilai_alumni 

 

Alur SNMPTN 2017
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Keterangan: 

• nilai_snmptn = rasio yang diterima di PTN melalui jalur seleksi SNMPTN 

(tahun 2014, 2015, 2016) 

• nilai _sbmptn = indeks nilai SBMPN, rata-rata nilai SBMPTN , dan rasio 

yang diterima di PTN melalui jalur SBMPTN (tahun 2014, 2015, 2016) 

• nilai_alumni = nilai IPK mahasiswa tahun angkatan 2013 sampai dengan 

2016 

 

Berikut ini tampilan program aplikasi pengembangan decission support 

system penerimaan mahasiswa baru Universtas Negeri Malang jalur SNMPTN, 

seperti pada Gambar 3. 

 
Gambar 3.  Contoh Tampilan Program aplikasi pengembangan decission support system 

penerimaan mahasiswa baru Universtas Negeri Malang jalur SNMPTN 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah telah dikembangkan 

program aplikasi decission support system penerimaan mahasiswa baru UM 

melalui jalur SNMPTN, serta telah dilakukan uji keefektifannya. Sedangkan saran 

dalam penelitian ini adalah seleksi harus dilaksanakan secara obyektif, adil, dan 

akuntabel dengan menggunakan rambu-rambu kriteria seleksi nasional dan 

kriteria yang oleh PTN masing-masing. Disamping itu hasil seleksi tidak harus 
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memenuhi daya tamping apabila calon mahasiswa baru tidak memenuhi kriteria 

yang dipersyaratkan. 
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Abstrak  

Struktur aljabar merupakan salah satu mata kuliah wajib di prodi 

pendidikan matematika Universitas Islam Jember. Ketika mempelajari 

struktur aljabar terdapat beberapa masalah yang dialami mahasiswa, 

adapun masalah tersebut diantaranya: rendahnya hasil belajar, dengan 

patokan KKM 75 dan ketuntasan klasikal yang dapat dicapai hanya 25 

%. Menyikapi permasalah tersebut, perlu mempertimbangkan 

karakteristik dalam proses pembelajaran, yaitu modalitas belajar 

khususnya gaya belajar. Selain mempertimbangkan aspek gaya belajar 

juga perlu dipertimbangkan penggunaan komputer karena komputer 

memiliki keistimewaan yang dapat untuk mengatasi masalah dalam 

pembelajaran. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk 

menghasilkan lembar kerja mahasiswa “LEKER GABEL” dengan Hot 

Potatos yang baik pada mata kuliah struktur aljabar, kemudian 

mengetahui keefektifan dan perbandingan hasil belajar menggunakan 

lembar kerja yang dikembangkan dan tidak di Universitas Islam 

Jember. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu perpaduan 

kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian pengembangan 

menggunakan model Thiagarajan yang dikenal dengan model 4D. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, 

wawancara, kuesioner, tes dan dokumentasi. 

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu dihasilkan 

lembar kerja mahasiswa “LEKER GABEL” dengan Hot Potatos yang 

baik dan layak digunakan serta efektif diterapkan pada mata kuliah 

struktur aljabar dengan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan 

lembar kerja yang dikembangkan lebih baik daripada yang tidak di 

Universitas Islam Jember. 

Kata kunci: LEKER GABEL, Hot Potatos, dan Hasil Belajar   
 

Menurut (Arifin, 2010) masalah yang dialami ketika mempelajari 

matematika antara lain yaitu: (1) Keabstrakan matematika membuat matematika 

dalam proses pengajarannya membutuhkan enargi yang cukup besar untuk dapat 

menanamkan objek-objek abstrak pada struktur kognitif pembelajar; (2) Sifat 

hirarkis materi yang dikaji dalam matematika menjadikan matematika sebagai 

ilmu yang terstruktur dan sistematis, sehingga jika pembelajar tidak siap dengan 

pengetahuan prasayarat maka pembelajar tidak akan dapat menangkap konsep-
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konsep, prinsip-prinsip, maupun prosedur matematika dengan baik; (3) 

Matematika merupakan materi yang banyak menggunakan sismbol-simbol dalam 

penerapannya, oleh karena itu pembelajar perlu memiliki pemahaman yang cukup 

memadai tentang arti simbol-simbol, jika tidak maka akan berakibat pada 

kesalahan memahami makna dan menyimpulkan hasil dari yang dipelajarinya; (4) 

Matematika merupakan ilmu yang abstrak terkadang sulit menemukan media 

yang sesuai untuk menyampaikan suatu materi agar lebih mudah dipahami oleh 

pembelajar, kesalahan menggunakan media dapat berakibat pada kesulitan untuk 

memahami makna dari apa yang telah dipelajarinya; (5) Adanya perbedaan 

tingkat berpikir, kemampuan belajar, kemampuan intelegensi, gaya belajar, dan 

fasilitas belajar, serta motivasi belajar membuat pembelajar cenderung 

membentuk konsep sendiri atas apa yang dipelajarinya yang pada akhirnya dapat 

berakibat terjadi miss konsepsi ketika belajar matematika.  

Kemudian selain masalah umum yang dialami ketika mempelajari 

matematika juga sering dijumpai masalah khusus yang diperoleh setelah 

dilakukan observasi awal terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas, adapun 

beberapa masalah tersebut khususnya terjadi pada mata kuliah struktur aljabar 

pada mahasiswa matematika di Universitas Islam Jember. Masalah yang dijumpai 

tersebut antara lain yang sangat penting dan harus segera diatasi yaitu terkait hasil 

belajar mahasiswa, dengan patokan KKM 75 dan ketuntasan klasikal yang dapat 

dicapai hanya sebesar 25 %. Keadaan tersebut diperkirakan dapat terjadi karena 

objek bahasan dalam struktur aljabar tergolong abstrak, jika tidak diberikan 

banyak latihan soal maka mahasiswa akan kesulitan memahami apa yang 

dipelajari dalam struktur aljabar. Kemudian juga disebabkan karena model 

pembelajaran yang digunakan belum dapat mengajak mahasiswa untuk mampu 

belajar mandiri sehingga dosen yang lebih aktif memberikan materi, keadaan ini 

dilakukan karena karakteristik mahasiswa ketika mengikuti kuliah struktur aljabar 

belum mampu untuk diajak belajar secara mandiri. Sehingga untuk mengatasi 

mahasiswa yang tidak menyukai mata kuliah struktur aljabar, dosen yang lebih 

aktif menyajikan materi perkuliahan semenarik mungkin agar dapat menarik 

minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Intinya membuat mata kuliah 

struktur aljabar tampak mudah agar mahasiswa tidak kesulitan mempelajarinya 

sehingga mereka lebih bersemangat dan memiliki kemauan mengikuti kuliah. 

Menyikapi berbagai permasalah yang telah dipaparkan tersebut, seorang 

pengajar perlu untuk turut mempertimbangkan salah satu karakteristik dalam 

proses pembelajaran, adapun karakteristik tersebut adalah modalitas belajar. 

Modalitas belajar merupakan potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki 

anak, modalitas belajar yang sangat penting diperhatikan dalam proses 

pembelajaran adalah gaya belajar. Begitu pentingnya peranan gaya belajar dalam 

proses pembelajaran, gaya belajar diibaratkan seperti sebuah pintu pembuka. 

Setiap butir informasi yang masuk lewat pintu yang terbuka lebar akan 

memudahkan anak untuk memahami informasi tersebut. Pada puncak 

pemahaman, informasi tersebut akan masuk ke memori jangka panjang dan tidak 

terlupakan seumur hidup. Ketika seorang pembelajar mengetahui gaya belajar 

yang ada dalam dirinya maka dapat membantu pembelajar untuk lebih mudah 

termotivasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan demikian tidak akan ada 

pelajaran yang sulit, dan akan terjadi perubahan sikap yang cepat dengan tingkat 
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keberhasilan yang tinggi, sehingga membantu pembelajar untuk meraih hasil 

belajar yang maksimal dalam proses pembelajaran (Sari, 2014).  

Selain mempertimbangkan aspek gaya belajar penelitian ini juga 

mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi tepatnya penggunaan 

komputer. Komputer dipilih karena memiliki keistimewaan yang dapat turut 

dipertimbangkan penggunaannya untuk mengatasi masalah yang ada dalam proses 

pembelajaran. Adapun keistimewaan tersebut diantaranya, (1) Dapat merangsang 

pikiran, perasaan, minat serta perhatian pembelajar sedemikian rupa sehingga 

proses pembelajaran dapat terjadi; (2) Penggunaan komputer dalam proses 

pembelajaran akan lebih efektif karena memungkinkan teratasinya hambatan 

dalam proses komunikasi antara pengajar dengan pembelajar, seperti hambatan 

fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan; (3) Karena efektifitas belajar 

sangat dipengaruhi oleh gaya belajar dan cara belajar seperti yang disampaikan 

oleh Bobby De Porter yaitu, 10% informasi diserap dari apa yang kita baca, 20% 

dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat,  50% dari apa yang kita 

lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita 

katakan dan kita lakukan. Sesuai dengan fakta tersebut, penggunaan teknologi 

informasi tepatnya komputer memenuhi persyaratan sebagai media pembelajaran 

yang efektif, karena mampu menyuguhkan informasi yang berupa video, audio, 

teks, grafik, dan animasi, serta melibatkan ketrampilan kinestetik (Muhtadi, 

2006). 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut menginspirasi peneliti 

untuk mempertimbangkan gaya belajar dan teknologi informasi dalam proses 

pembelajaran di kelas tepatnya dalam penyusunan lembar kerja mahasiswa, 

dimana dalam penelitian ini lembar kerja mahasiswa yang dimaksud diberi nama 

“LEKER GABEL”. Adanya pertimbangan terhadap gaya belajar dan teknologi 

informasi dimaksudkan agar apa yang dikerjakan mahasiswa sesuai dengan 

keinginan dalam dirinya serta membantu mahasiswa agar tidak bosan dalam 

membaca dan menyelesaikan soal yang ada di dalamnya sehingga dapat membuat 

mahasiswa lebih mudah menguasai materi pada mata kuliah struktur aljabar. 

Dengan demikian maka dipilihlah judul penelitian “Leker Gabel dengan Hot 

Potatos pada Mata Kuliah Struktur Aljabar di Universitas Islam Jember”  

Leker Gabel dalam penelitian ini merupakan singkatan dari lembar kerja 

gaya belajar. Menurut (Rodliyah, 2014) lembar kerja merupakan lembaran yang 

berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian menurut Darmodjo dan Jenny 

(Salirawati, 2002) lembar kerja merupakan sarana pembelajaran yang dapat 

digunakan pengajar dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas pembelajar 

pada proses pembelajaran, dimana pada umumnya, lembar kerja berisi petunjuk 

praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, teka 

teki silang, tugas portofolio, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk 

yang mampu mengajak siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran. Serta masih 

dalam referensi yang sama Surachman juga berpendapat bahwa lembar kerja 

merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu pembelajar dapat 

belajar secara terarah dimana melalui lembar kerja pembelajar dapat melakukan 

aktivitis sekaligus memperoleh semacam ringkasan dari materi dasar. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan tentang lembar 

kerja maka yang dimaksud lembar kerja dalam penelitian ini adalah sarana 

pembelajaran untuk membantu pembelajar dapat belajar secara terarah melalui 
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ringkasan dari materi dasar yang dapat digunakan pengajar dalam meningkatkan 

keterlibatan atau aktivitas pembelajar pada proses pembelajaran yang berupa 

lembaran yang berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan meliputi petunjuk 

praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, teka 

teki silang, tugas portofolio, dan soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk 

yang mampu mengajak siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya juga disampaikan terkait beberapa keuntungan dan kelemahan 

penggunaan lembar kerja, lebih jelasnya keuntungan tersebut yaitu:  

1. Membantu mengembangkan dan memperbanyak kesiapan;   

2. Dapat membangkitkan kegairahan belajar; 

3. Mampu memilih cara belajar sehingga memiliki motivasi belajar yang kuat  

4. Memberikan kesempatan untuk berkembang dan maju sesuai kemampuan. 

 

Selain penjabaran keuntungan adapun kelemahan tersebut antara lain:  

1. Soal yang tertuang pada lembar kerja cenderung monoton; 

2. Hanya melatih untuk menjawab soal, tidak efektif tanpa ada sebuah 

pemahaman konsep materi secara benar; 

3. Hanya bisa menampilakan gambar diam tidak bisa bergerak, sehingga 

pembelajar terkadang kurang dapat memahami materi dengan cepat; 

4. Menimbulkan pembelajaran membosankan jika tidak dipadukan dengan media  

 

Setelah disampaikan tentang keuntungan dan kelemahan penggunaan 

lembar kerja. Untuk lebih detilnya juga disampaikan terkait cara mengatasi 

kelemahan penggunaan lembar kerja. Berikut disajikan beberpa cara untuk 

mengatasi kelemahan penggunaan lembar kerja:  

1. Lembar kerja harus dibuat dengan sola-soal yang beragam untuk mengurangi 

adanya  pengulangan yang dapat membuat pembelajar bosan; 

2. Menghindari pembelajar yang hanya dilatih mengerjakan soal akan lebih baik 

jika pengajar menyediakan kegiatan lapang yang dapat dipraktekkan langsung;  

3. Lembar kerja dsapat dipadukan antara media cetak dengan media-media yang 

menunjang lainnya seperti audio visual; 

4. Menghindari kebosanan sebaiknya menggabungkan beberapa media.  

 

Menurut (Hasrul, 2009) dikatakan bahwa gaya belajar merupakan suatu 

kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta 

mengolah informasi. Kemudian (Sari, 2014) juga menyampaikan bahwa gaya 

belajara adalah karakteristik belajar yang berkaitan dengan menyerap, mengolah, 

dan menyampaikan informasi. Serta yang terakhir menurut (Wulandari, 2013) 

gaya belajar adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang dalam menangkap 

informasi, dapat berupa cara mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan tentang gaya belajara 

maka yang dimaksud gaya belajar dalam penelitian ini adalah cara konsisten yang 

merupakan suatu kombinasi tentang bagaimana seseorang menyerap dan 

kemudian mengatur serta mengolah informasi untuk disaampaikan pada orang 

lain dapat berupa kegiatan mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah.  

Hot Potatos merupakan software yang terdiri dari 6 macam fasilitas yang 

dapat digunakan untuk membuat soal-soal interaktif. Keenam macam fasilitas 

tersebut meliputi JBC, J Quiz, J Mix, J Cross, J Match, J Cloze. Kegunaan hot 
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potatos yang paling utama adalah untuk membuat latihan soal berbasis web yang 

lebih mudah, dimana umumnya soal yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

pembelajaran e-learning. Menu yang ada pada software hotpotatos yaitu: 

1. File, menu ini digunakan untuk membuat atau membuka file. Selain itu menu 

ini dapat digunakan untuk membuat reading teks, reading teks merupakan teks 

yang digunakan untuk referensi sebelum menjaab pertanyaan. 

2. Edit, menu ini digunakan untuk mengkopi teks, membatalkan perintah, 

menghapus dan memilikih keseluruhan teks. 

3. Insert, menu ini digunakan untuk memasukkan gambar, menambah gambar, 

dan menambah tabel, serta menambahkan karakter khusus. 

4. Manage Questions, menu ini digunakan untuk menampilkan, menghapus, 

memasukkan, memindahkan, dan menduplikasikan pertanyaan. 

5. Options, menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi keluaran dari kuis. 

6. Help, menu ini digunakan untuk membantu pengguna menggunakan software. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan 

pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan, yang bermaksud mengembangkan lembar kerja biasa menjadi 

lembar kerja yang tidak biasa yang dilengkapi dengan penentuan gaya belajar 

yang ditampilkan pada komputer menggunakan softwere Hot Potatos. Penelitian 

ini akan dilakukan pada mahasiswa semester IV pada mata kuliah struktur aljabar 

dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, 

kuesioner, tes dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan analisis model 4D yang meliputi: 

pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebaran, kemudian juga 

dilakukan analisis ketuntasan hasil belajar untuk mengetahui efektifitas lembar 

kerja mahasiswa, serta uji rata-rata untuk mengetahui perbandingan hasil belajar. 

Berikut disajikan pemaparan lengkap terkait analisis model 4D. 

 

Tahap I: Pendefinisian 

Tujuan pendefinisian adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan 

pembelajaran dan menganalisis tujuan dan batasan materi. Kegiatan tahap ini 

antara lain: 

1. Analisis subjek, tujuannya adalah untuk menelaah karakteristik mahasiswa 

yang sesuai dengan rancangan pengembangan lembar kerja mahasiswa. 

Karakteristik ini meliputi latar belakang pengetahuan, perkembangan kognitif, 

gaya belajar dan pengalaman belajar pada topik pembelajaran. Hasil dari 

telaah ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun lembar 

kerja mahasiswa yang dikembangkan.  

2. Analisis materi, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, merinci dan 

menyusun secara sistematis konsep utama yang akan dipelajari mahasiswa 

pada materi ajar. 

3. Analisis tugas, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keterampilan-

keterampilan utama yang diperlukan pada materi yang akan diajarkan. 

4. Spesifikasi indikator hasil belajar, spesifikasi indikator hasil belajar 

dilakukan dengan mengkonservasi tujuan analisis materi dan analisis tugas 

menjadi tujuan pembelajaran khusus, yang dinyatakan dengan tingkah laku. 
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Perincian tujuan pembelajaran khusus ini merupakan dasar dalam membuat 

rancangan lembar kerja. 

 

Tahap II: Perancangan 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang lembar kerja mahasiswa sehingga 

diperoleh Draf I yang sesuai. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 

1. Penyususnan Instrumen Gaya Belajar, tujuan dari kegiatan ini untuk 

menentukan jenis gaya belajar yang ada untuk disesuaikan dengan jenis soal 

yang akan ditampilkan pada lembar kerja mahasiswa. 

2. Penentuan Jenis Soal, tujuan dari kegiatan ini untuk menentukan jenis soal 

yang sesuai untuk materi struktur aljabar yang dapat mengukur pemaham 

mahasiswa terhadap materi yang sudah dipelajari.  

3. Pemilihan Format, tujuan dari kegiatan ini untuk membuat tampilan yang 

menarik agar dapat menumbuhkan keinginan pada pembaca untuk mengetahui 

isi dan tidak membosankan untuk dibaca dan dikerjakan.    

 

Tahap III: Pengembangan 

Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan draf lembar kerja mahasiswa 

yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh dari uji 

coba. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Validasi/penilaian ahli 

Validasi dilakukan terhadap lembar kerja mahasiswa yang dikembangkan 

pada tahap perancangan (Draft I), sehingga menghasilkan Draft II. Ahli yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah para validator yang berkompeten. 

Validasi perangkat pembelajaran difokuskan pada isi, format, dan bahasa. 

Kepada validator diberikan instrumen penelitian berupa lembar validasi dan 

Draft I yang akan divalidasi. Lembar validasi digunakan untuk menilai lembar 

kerja mahasiswa. Pada lembar validasi, tiap validator menulis penilaiannya 

yang terdiri dari 5 kategori, yaitu : tidak baik (nilai 1), kurang baik (nilai 2), 

cukup baik (nilai 3), baik (nilai 4) dan sangat baik (nilai 5), selain itu validator 

juga menuliskan saran dan komentarnya. Kemudian data hasil penilaian 

dianalisis dengan mempertimbangkan saran dan komentar dari validator. Hasil 

analisis dijadikan pedoman untuk merevisi Draft I menjadi Draft II. 

 

2. Uji Keterbacaan 

Sebelum diuji cobakan, dilakukan dulu uji keterbacaan terhadap Draft II. Hal 

ini dilakukan untuk melihat apakah lembar kerja mahasiswa dapat terbaca 

dengan jelas dan dapat dipahami mahasiswa. Masukan yang diperoleh 

kemudian digunakan untuk merevisi Draft II, sehingga dihasilkan Draft III 

yang akan digunakan untuk uji coba. 

 

3. Uji Coba  

Setelah dilakukan uji keterbacaan Draf II, selanjutnya Draf III diujicobakan 

pada subjek penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan 

langsung dari lapangan terhadap lembar kerja mahasiswa yang telah disusun. 

Hasil uji coba dianalisis dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

merevisi Draf III. Hasil revisi Draf III selanjutnya disebut dengan Draf IV. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan Model Pengembangan 4D 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berikut dipaparkan proses dan 

hasil yang diperoleh pada penggunaan model pengembangan 4-D mulai tahap 

pendefinisian sampai penyebaran:  

Tahap I : Pendefinisian 

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap 

pendefinisian. Pada tahap ini dilakukan beberapa analisis yang nantinya akan 

digunakan sebagai dasar dalam pengembangan “Leker Gabel dengan Hot Potatos” 

lebih jelasnya terkait tahap pendefinisian berikut dipaparkan perincian kegiatan 

yang akan dilakukan.  

1. Analisis awal akhir 

Pada kegiatan ini dilakukan analisis terhadap masalah awal yang dialami 

mahasiswa ketika mempelajari mata kuliah struktur aljabar yang berakibat pada 

rendahnya hasil belajar mahasiswa, kemudian setelah ditemukan berbagai masalah 

dicari solusi yang paling sesuai untuk mengatasi masalah yang dialami. Kegiatan 

observasi, wawancara dan didukung juga dengan analisis terhadap hasil 

dokumentasi nilai mahasiswa dilakukan untuk melengkapi data masalah yang 

dialami mahasiswa ketika mempelajari mata kuliah struktur aljabar.  

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakuakan tersebut diperoleh informasi 

bahwa ketuntasan klasikal yang dapat dicapai mahasiswa hanya sebesar 25 %, 

dengan KKM 75. Keadaan tersebut diperkirakan dapat terjadi karena objek 

bahasan dalam struktur aljabar tergolong abstrak, jika tidak diberikan banyak 

latihan soal maka mahasiswa akan kesulitan memahami apa yang dipelajari dalam 

struktur aljabar. Kemudian juga disebabkan karena model pembelajaran yang 

digunakan belum dapat mengajak mahasiswa untuk mampu belajar mandiri 

sehingga dosen yang lebih aktif memberikan materi, keadaan ini dilakukan karena 

karakteristik mahasiswa ketika mengikuti kuliah struktur aljabar belum mampu 

untuk diajak belajar secara mandiri. Sehingga untuk mengatasi mahasiswa yang 

tidak menyukai mata kuliah struktur aljabar, dosen yang lebih aktif menyajikan 

materi perkuliahan agar dapat menarik minat mahasiswa untuk mengikuti 

perkuliahan. Intinya membuat mata kuliah struktur aljabar tampak mudah agar 

mahasiswa tidak kesulitan mempelajarinya sehingga mereka lebih bersemangat 

dan memiliki kemauan untuk mengikuti perkuliahan. 

Menyikapi berbagai permasalah yang telah dipaparkan tersebut, seorang 

pengajar perlu untuk turut mempertimbangkan salah satu karakteristik dalam 

proses pembelajaran, adapun karakteristik tersebut adalah modalitas belajar. 

Modalitas belajar merupakan potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki 

anak, modalitas belajar yang sangat penting diperhatikan dalam proses 

pembelajaran adalah gaya belajar. Begitu pentingnya peranan gaya belajar dalam 

proses pembelajaran, gaya belajar diibaratkan seperti sebuah pintu pembuka. 

Setiap butir informasi yang masuk lewat pintu yang terbuka lebar akan 

memudahkan anak untuk memahami informasi tersebut. Pada puncak 

pemahaman, informasi tersebut akan masuk ke memori jangka panjang dan tidak 

terlupakan seumur hidup. Ketika seorang pembelajar mengetahui gaya belajar 

yang ada dalam dirinya maka dapat membantu pembelajar untuk lebih mudah 

termotivasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan demikian maka tidak 
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akan ada pelajaran yang sulit, dan akan terjadi perubahan sikap yang cepat dengan 

tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga dapat membantu pembelajar untuk 

meraih hasil belajar yang maksimal dalam proses pembelajaran. Berpandangan 

pada pemaparan tersebut, dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan gaya 

belajar sebagai unsur pelengkap pengembangan lembar kerja. 

Selain mempertimbangkan aspek gaya belajar penelitian ini juga 

mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi tepatnya penggunaan 

komputer. Komputer dipilih karena memiliki keistimewaan yang dapat turut 

dipertimbangkan penggunaannya untuk mengatasi masalah yang ada dalam proses 

pembelajaran. Adapun keistimewaan tersebut diantaranya, (1) Dapat merangsang 

pikiran, perasaan, minat serta perhatian pembelajar sedemikian rupa sehingga 

proses pembelajaran dapat terjadi; (2) Penggunaan komputer dalam proses 

pembelajaran akan lebih efektif karena memungkinkan teratasinya hambatan 

dalam proses komunikasi antara pengajar dengan pembelajar, seperti hambatan 

fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan; (3) Karena efektifitas belajar 

sangat dipengaruhi oleh gaya belajar dan cara belajar seperti yang disampaikan 

oleh Bobby De Porter yaitu, 10% informasi diserap dari apa yang kita baca, 20% 

dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat,  50% dari apa yang kita 

lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita 

katakan dan kita lakukan. Sesuai dengan fakta tersebut, penggunaan teknologi 

informasi tepatnya komputer memenuhi persyaratan sebagai media pembelajaran 

yang efektif, karena mampu menyuguhkan informasi yang berupa video, audio, 

teks, grafik, dan animasi, serta penggunaannya melibatkan ketrampilan kinestetik. 

Berdasarkan fakta yang diperoleh dan didukung pendapat ahli maka dilakukan 

pengembangan lembar kerja mahasiswa yang mempertimbangkan gaya belajar 

dan penggunaan teknologi informasi khususnya komputer sebagai alat yang 

diperkirakan dapat mengatasi masalah mahasiswa ketika belajar struktur aljabar.  

 

2. Analisis subjek 

Pada kegiatan ini dilakukan analisis terhadap mahasiswa untuk menelaah 

karakteristik mahasiswa yang sesuai dengan rancangan pengembangan lembar 

kerja mahasiswa yang dibuat. Karakteristik mahasiswa yang akan diteliti dapat 

dilihat berdasarkan latar belakang pengetahuan yang mengarah pada nilai hasil 

belajar kognitif ketika mempelajari mata kuliah struktur aljabar. Latar belakang 

pengetahuan mahasiswa yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif 

mahasiswa masih memprihatinkan, tampak bahwa nilai mereka tergolong rendah, 

baik pada angkatan 2014-2015 maupun 2015-2016. Selain itu juga rentang usia 

mahasiswa pada kedua angkatan ketika mengikuti mata kuliah struktur aljabar 

juga sama. Kemudian ketika dikelompokkan berdasarkan nilai hasil belajar 

kognitif berdasarkan nilai tinggi sedang rendah, hasil yang diperoleh dari kedua 

angkatan juga sama dimana keduanya memiliki perbandingan jumlah yang 

sebanding. Berpandangan pada keadaan tersebut yang didukung oleh kegiatan 

observasi, wawancara dan juga analisis terhadap hasil dokumentasi nilai 

mahasiswa ketika mempelajari mata kuliah struktur aljabar maka ditetapkan 

bahwa subjek yang akan diteliti yaitu mahasiswa pada angkatan 2014-2015 dan 

2015-2016 pada semester ketika mereka mengikuti mata kuliah struktur aljabar.  

 

3. Analisis materi  
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Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi dasar tentang 

grup yang diajarkan pada mata kuliah struktur aljabar di semester empat baik 

berlaku pada angkatan 2014 - 2015 maupun 2015 - 2016. Berikut disajikan 

kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai mahasiswa setelah 

mempelajari materi dasar tentang grup dimana kompetensi dasar dan indikator 

dibuat mengacu pada perangkat pembelajaran yang dibuat dosen mata kuliah yang 

bersangkutan di Universitas Islam Jember.  

 

 
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Dasar Grup 

Kompetensi Dasar Indikator 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 

grup yang memiliki pemahaman mendasar 

pada beberapa bagian yang meliputi 

grupoid, semi grup, dan monoid dimana 

dari masing-masing bagian tersebut 

membahas tentang definisi, syarat, contoh, 

teknik pembuktian untuk menyelesaikan 

masalah 

Menjelaskan definisi grupoid, kemudian 

mendeskripsikan berbagai syarat dari grupoid, 

selanjutnya membuat contoh grupoid, serta wajib 

menguasai teknik pembuktian grupoid untuk 

menyelesaikan masalah   

Menjelaskan definisi semigrup, kemudian 

mendeskripsikan berbagai syarat dari semigrup, 

selanjutnya membuat contoh semigrup, serta wajib 

menguasai teknik pembuktian semigrup untuk 

menyelesaikan masalah   

Menjelaskan definisi monoid, kemudian 

mendeskripsikan berbagai syarat dari monoid, 

selanjutnya membuat contoh monoid, serta wajib 

menguasai teknik pembuktian monoid untuk 

menyelesaikan masalah   

Menjelaskan definisi grup, kemudian mendeskripsikan 

berbagai syarat dari grup, selanjutnya membuat contoh 

grup, serta wajib menguasai teknik pembuktian grup 

untuk menyelesaikan masalah   

 
Tabel 2 Struktur Isi Materi Dasar Grup 

Struktur  Dalam Pembelajaran  

Fakta  Grupoid merupakan suatu himpunan yang memiliki operasi biner yang tertutup 

Semigrup merupakan suatu himpunan yang memiliki operasi biner dengan sifat tertutup dan 

juga memenuhi sifat assosiatif 

Monoid merupakan suatu himpunan yang memiliki operasi biner dengan sifat tertutup dan juga 

memenuhi sifat assosiatif serta memiliki identitas 

Grup merupakan suatu himpunan yang memiliki operasi biner dengan sifat tertutup dan juga 

memenuhi sifat assosiatif serta memiliki identitas dan invers 

Konsep  Grupoid, Semigrup, Monoid, Grup 

Prinsip 

 dan  

Aturan 

Grupoid 

Jika Abulat, B

bulat , maka  

A*B bulat   

Semigrup 

 

)*(**)*( cbacba 

 

Monoid 

 

aaiia  **  

Grup 

 

iaaaa  ** 11
 

Prosedur Grupoid 

1. Menunjukkan 

adanya 

operasi biner  

2. Menunjukkan 

ketertutupan 

himpunan   

Semigrup 

1. Menunjukkan 

adanya operasi 

biner  

2. Menunjukkan 

ketertutupan 

himpunan   

3. Menunjukkan 

keassosiatifan 

himpunan dengan 

Monoid 

1. Menunjukkan 

adanya operasi 

biner  

2. Menunjukkan 

ketertutupan 

himpunan   

3. Menunjukkan 

keassosiatifan 

himpunan dengan 

Grup 

1. Menunjukkan adanya 

operasi biner  

2. Menunjukkan 

ketertutupan 

himpunan   

3. Menunjukkan 

keassosiatifan 

himpunan dengan 

rumus  
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aturan 

)*(**)*( cbacba 

 

rumus  

)*(**)*( cbacba 

4. Menunjukkan  

adanya identitas 

sesuai dengan 

aturan 

aaiia  **  

)*(**)*( cbacba 

4.Menunjukkan adanya  

identitas sesuai dengan 

aturan 

aaiia  **  

4. Menunjukkan adanya 

invers dengan aturan 

iaaaa  ** 11
 

 

 

4. Analisis tugas 

Mengacu pada hasil analisis materi, melalui analisis tugas untuk materi 

dasar grup diperoleh rumusan tugas sebagai berikut. 

A. Grupoid 

a. Mendefinisikan grupoid 

b. Menyebutkan syarat-syarat grupoid 

c. Membuat contoh grupoid 

d. Membuktikan himpunan yang grupoid 

B. Semigrup 

a. Mendefinisikan semigrup 

b. Menyebutkan syarat-syarat semigrup 

c. Membuat contoh semigrup 

d. Membuktikan himpunan yang semigrup 

C. Monoid 

a. Mendefinisikan monoid 

b. Menyebutkan syarat-syarat monoid 

c. Membuat contoh monoid 

d. Membuktikan himpunan yang monoid 

D. Grup 

a. Mendefinisikan grup 

b. Menyebutkan syarat-syarat grup 

c. Membuat contoh grup 

d. Membuktikan himpunan yang memenuhi aturan grup 

5. Spesifikasi indikator hasil belajar,  

Berdasarkan penjabaran dari analisis materi dan analisi tugas maka dapat 

diperinci tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi dasar 

grup. Adapun penjabaran tujuan pembelajaran tersebut antara lain sebagai berikut:   

A. Tujuan Pembelajaran  

a. Sub pokok bahasan grupoid 

Tujuan 1: mahasiswa dapat menjelaskan definisi grupoid 

Tujuan 2: mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat grupoid 

Tujuan 3: mahasiswa dapat membuat contoh grupoid 

Tujuan 4: mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang grupoid  

b. Sub pokok bahasan semigrup 

Tujuan 1: mahasiswa dapat menjelaskan definisi semigrup 

Tujuan 2: mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat semigrup 

Tujuan 3: mahasiswa dapat membuat contoh semigrup 

Tujuan 4: mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang semigrup 

c. Sub pokok bahasan monoid 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 327 

 

  
 

Tujuan 1: mahasiswa dapat menjelaskan definisi monoid 

Tujuan 2: mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat monoid 

Tujuan 3: mahasiswa dapat membuat contoh monoid 

Tujuan 4: mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang monoid 

d. Sub pokok bahsan grup  

Tujuan 1: mahasiswa dapat menjelaskan definisi grup 

Tujuan 2: mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat grup  

Tujuan 3: mahasiswa dapat membuat contoh grup 

Tujuan 4: mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang memenuhi 

aturan grup 

B. Spesifikasi indikator hasil belajar  

Berdasarkan penjabaran tujuan pembelajaran pada masing-masing sub 

pokok bahasan maka spesifikasi indikator hasil belajar untuk materi dasar grup 

antara yaitu: 

1) Mahasiswa dapat menjelaskan definisi grupoid 

2) Mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat grupoid 

3) Mahasiswa dapat membuat contoh grupoid 

4) Mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang grupoid  

5) Mahasiswa dapat menjelaskan definisi semigrup 

6) Mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat semigrup 

7) Mahasiswa dapat membuat contoh semigrup 

8) Mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang semigrup 

9) Mahasiswa dapat menjelaskan definisi monoid 

10) Mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat monoid 

11) Mahasiswa dapat membuat contoh monoid 

12) Mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang monoid 

13) Mahasiswa dapat menjelaskan definisi grup 

14) Mahasiswa dapat menyebutkan syarat-syarat grup  

15) Mahasiswa dapat membuat contoh grup 

16) Mahasiswa dapat membuktikan himpunan yang memenuhi aturan grup 

Tahap II : Perancangan 

Setelah melaksanakan tahap pendefinisian define, selanjutnya dilakukan 

deskripsi tahap perancangan design. Secara umum hasil perancangannya yaitu: 

1. Penyususnan Instrumen Gaya Belajar,  

Berdasarkan pemilihan unsur gaya belajar yang disisipkan dalam lembar kerja 

mahasiswa, jenis gaya belajar yang digunakan mengacu pada gaya belajar V-

A-K visual, auditorial dan kinestetik. Instrumen yang digunakan tidak dibuat 

sendiri oleh peneliti tetapi menggunakan instrumen jadi dan sudah pernah 

digunakan sehingga tidak perlu dianalisis untuk validitas dan reliabilitasnya. 

2. Penentuan Jenis Soal,  

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada tahap define yang meliputi analisis 

awal akhir, analisis subjek, analisis tugas dan analisis tujuan pembelajaran, 

peneliti berpandangan bahwa jenis soal yang sesuai digunakan dalam lembar 

kerja mahasiswa adalah soal uraian baik uraian dengan jawaban singkat 

maupun uraain lengkap dengan jawaban panjang. Pemilihan ini dimaksudkan 

agar mahasiswa tidak asal-asalan dalam menantukan jawaban ketika 

mengarjakan lembar kerjanya, sehingga nantinya membantu mempermudah 
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peneliti dalam melakukan kegiatan analisis hasil kerja mahasiswa. Nantinya 

setelah soal lengkap masih perlu untuk dianalisis validitas dan reliabilitasnya.  

3. Pemilihan Format  

Tampilan yang digunakan dalam lembar kerja mahasiswa dibagi dalam dua 

bagian, untuk bagian pertama yang berupa penentuan jenis gaya belajar. 

Kemudian isi dari lembar kerja (bahan ajar) pada bagian pertama meliputi 

identitas mahasiswa yang memuat nama, nim dan tahun angkatan kemudian 

dilanjutkan dengan serentetan pertanyaan yang berhubungan dengan 

karakteristik gaya belajar. Selanjutnya untuk bagian kedua yang berupa latihan 

soal pada materi dasar grup. Sedangkan untuk isi dari latihan soalnya meliputi 

materi tentang grupoid, semigrup, monoid dan grup. Pada pemaksimalan 

produk bahan ajar berupa lembar kerja mahasiswa pada bagian pertama disusun 

dalam softcopy dan hardcopy kemudian pada bagian keduanya disusun dalam 

komputer menggunakan softwere hot potatos kemudian pengerjaan untuk soal 

uraian dengan jawaban panjang menggunakan bantuan lembar kerja manual.   

 

Tahap III: Pengembangan 

Selelah dilakukan tahap perancangan design selanjutnya dilakukan 

pengembangan yang menghasilkan draf lembar kerja mahasiswa yang telah 

direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data hasil uji coba. Berikut disajikan 

pemaparan dari tahap pengembangan 

1. Validasi/penilaian ahli 

Penilaian yang dilakukan validator meliputi indikator: format, bahasa dan isi 

lembar kerja mahasiswa. Para validator telah memberikan penilaian terhadap 

lembar kerja mahasiswa pada lembar penilaian yang telah disiapkan. Sebagai 

kesimpulan, para validator telah memberikan penilaian umum terhadap lembar 

kerja mahasiswa Draft I. Dalam bidang bahasa validatornya adalah seorang 

dosen Bahasa Indonesia, menurut validator tidak ada yang perlu diperbaiki 

semua kalimat mudah dipahami mahasiswa, namun terdapat beberapa kata 

yang salah ketik perlu untuk direvisi. Selanjutnya untuk isi validatornya 

diambil dari dosen matematika murni, hasil penilaian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa latihan soal yang digunakan sudah memuat materi dasar 

yang dibutuhkan mahasiswa ketika mempelajari mata kuliah struktur aljabar, 

tetapi perlu ada revisi. Serta untuk format tampilan diambil dari dosen 

matematika yang ahli di bidang aplikasi komputer, hasil penilaian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa tampilan latihan soal yang digunakan sudah 

menarik dan bervariasi antara ketiga jenis gaya belajar, latihan soal sudah 

layak digunakan tanpa perbaikan. Hasil revisi lembar kerja mahasiswa dari 

masukan para validator ini selanjutnya dinamakan Draft II.  

2. Uji Keterbacaan 

Setelah lembar kerja mahasiswa selesai direvisi berdasarkan pendapat dan 

masukan dari para validator, selanjutnya dilakukan uji keterbacaan. Uji 

keterbacaan dilakukan dengan cara memberikan Draft II pada 6 mahasiswa 

yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi dengan masing-masing 

diambil dua orang perwakilan. Hasil revisi lembar kerja mahasiswa dari uji 

keterbacaan ini dinamakan Draft III yang selanjutnya akan digunakan untuk 

tahap uji coba. Pada uji keterbacaan ini, para mahasiswa diminta untuk 

menggarisbawahi kata-kata atau kalimat yang tidak dimengerti. Hasil dari uji 
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keterbacaan, tampak bahwa berdasarkan pendapat mahasiswa dari beberapa 

tingkatan tersebut terdapat beberapa kata yang salah dalam pengetikan serta 

beberapa pertanyaan tidak mereka pahami, tetapi dari semuanya tampak 

bahwa mereka tidak mengalami kesulitan yang serius dalam memahami 

lembar kerja mahasiswa pada Draft II. Berdasarkan hasil uji keterbacaan 

selanjutnya disusun lembar kerja mahasiswa perbaikan yaitu Draft III.  

3. Uji Coba  

Uji coba pada tahap pengembangan ini selanjutnya adalah uji coba lembar 

kerja mahasiswa yang dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai pengamat utama 

didampingi oleh anggota peneliti. Selanjutnya lembar kerja mahasiswa yang 

sudah direvisi berdasarkan hasil validasi ahli dan uji keterbacaan (Draft III), 

diujicobakan pada mahasiswa angkatan 2015 – 2016 yang berjumlah 10 

mahasiswa. Berdasarkan hasil uji coba lembar kerja mahasiswa diperoleh hasil 

yang nantinya digunakan sebagai dasar perbaikan lembar kerja mahasiswa 

Draft III untuk kemudian disusun Draft IV. 

 

B. Hasil Pengujian Efektifitas Dan Pembahasan  

Dalam menguji efektifitas penggunaan “LEKER GABEL” dengan Hot 

Potatos dilakukan analisis terhadap ketuntasan hasil pengerjaan lembar kerja oleh 

mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa penggunaan 

“LEKER GABEL” dengan Hot Potatos efektif untuk mata kuliah struktur aljabar 

pada materi dasar grup di Universitas Islam Jember, hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya ketuntasan hasil yang diperoleh mahasiswa sebelum menggunakan 

“LEKER GABEL” dengan Hot Potatos dan setelah menggunakan “LEKER 

GABEL” dengan Hot Potatos, berikut disajikan tabel hasil analisis ketuntasan.  

 
Tabel 3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah menggunakan “LEKER GABEL” 

Keterangan Sebelum Setelah 

Presentase ketuntasan 36 % 92 % 

 

C. Hasil Pengujian Perbandingan Dan Pembahasan 

Dalam menguji perbandingan hasil belajar digunakan dua kelas dimana 

satu kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi “LEKER GABEL” 

dengan Hot Potatos dan kelas yang lain digunakan sebagai kelas kontrol yaitu 

kelas yang tidak diberi “LEKER GABEL” dengan Hot Potatos. Ketika diberikan 

pre-tes, pos-tes dan dicari gain skor untuk masing-masing mahasiswa diperoleh 

nilai yang lebih tinggi rata-ratanya pada kelas eksperimen, lebih jelasnya berikut 

disajikan tabel hasil analisisnya. 

 
Tabel 4. Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Keterangan  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata nilai pre tes 46.66 40.75 

Rata-rata nilai pos tes 82.36 65.8 

Rata-rata nilai gain 35.76 25.55 

 

Berdsarkan hasil yang telah diperoleh tampak bahwa terdapat kesesuaian 

antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teori yang telah disampaikan, 

dimana penggunaan aspek gaya belajar dan pemanfaatan komputer turut ambil 
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bagian dalam keberhasilan pembelajaran. Keadaan itu ditunjukkan berdasarkan 

hasil perhitungan pada tahap penentuan efektifitas dan perbandingan hasil belajar.     

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini antara lain adalah sebaga berikut: 

1. Telah dihasilkan lembar kerja mahasiswa “LEKER GABEL” dengan Hot 

Potatos yang baik dan layak digunakan pada mata kuliah struktur aljabar di 

Universitas Islam Jember. 

2. “LEKER GABEL” dengan Hot Potatos efektif digunakan pada mata kuliah 

struktur aljabar di Universitas Islam Jember. 

3. Hasil belajar mahasiswa yang diberi “LEKER GABEL” dengan Hot Potatos 

lebih baik daripada hasil belajar mahasiswa yang tidak diberi “LEKER 

GABEL” dengan Hot Potatos pada mata kuliah struktur aljabar di Universitas 

Islam Jember. 

Saran 

Berpandangan pada masalah dan kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini, sebagai pengajar hendaknya dapat berpikir kreatif untuk 

menemukan strategi, model ataupun metode serta media yang digunakan dalam 

mengajar. Dengan kreatifitas yang dimiliki diharapkan dapat dipilih solusi terbaik 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada sehingga nantinya dapat 

meningkatkan kualitas pengajar, pembelajar serta kualitas kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan. 
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PROSES BERPIKIR ALJABAR DALAM PENYELESAIAN MASALAH 

MATEMATIKA POKOK BAHASAN FUNGSI PADA SISWA 

KEMAMPUAN SEDANG DITINJAU DARI KEMAMPUAN 

REPRESENTASI  

 

Dewi Purnama Sari1), Feny Rita Fiantika2) 
1,2)Universitas Nusantara PGRI Kediri 

dewigitapurnama@gmail.com 

Abstrak 

Berpikir aljabar merupakan kemampuan menyajikan informasi 

mengenai sesuatu yang belum diketahui dalam bentuk simbol dan 

diagram ke dalam bahasa sehari-hari, berpikir tentang fungsi dan 

struktur, menganalisis serta mengaplikasikan berbagai penemuan 

matematika dan memecahkan berbagai macam permasalahan. 

Penggunaan pembelajaran secara berkelompok bertujuan untuk 

mengembangkan proses berpikir aljabar siswa (Berg, 2009: 275) 

dalam memahami materi fungsi. Metode penelitian adalah deskriptif 

kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir aljabar 

siswa dalam penyelesaian masalah matematika materi fungsi pada 

siswa kemampuan sedang ditinjau dari kemampuan representasi. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi, tes 

kemampuan berpikir aljabar, dan lembar wawancara. Pemilihan 

subjek dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan nilai 

rapor tertinggi dan pertimbangan guru kelas yang lebih mengetahui 

karakteristik siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

berpikir aljabar dalam penyelesaian masalah matematika pokok 

bahasan fungsi pada siswa kemampuan sedang ditinjau dari 

kemampuan representasi memperoleh kategori BAIK karena siswa 

mampu menampilkan hubungan secara visual (gambar), simbol, 

numerik, dan secara verbal dan mengartikan berbagai bentuk 

representasi pada soal nomor satu sehingga memperoleh kategori baik, 

mampu merepresentasikan ide matematika dengan persamaan, tabel, 

grafik, dan kata-kata, serta mampu menafsirkan informasi dalam 

representasi pada soal nomor dua sehingga memperoleh kategori baik. 

Kata kunci: proses berpikir aljabar, Numbered Heads Together, 

fungsi, siswa kemampuan sedang, kemampuan representasi. 

 

Pendidikan merupakan usaha manusia menuju ke arah hidup yang lebih baik 

dengan segala upaya mengembangkan potensi diri untuk memiliki kepribadian, 

kecerdasan dan keterampilan yang maksimal. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

mailto:dewigitapurnama@gmail.com
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Sumardyono (2004: 28) menyatakan salah satu tujuan dari pendidikan 

matematika yang patut ditekankan pada siswa yaitu kemampuan yang berkaitan 

dengan matematika sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah matematis, pelajaran lain atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata. Dari tujuan pendidikan tersebut diketahui bahwa kemampuan penting yang 

harus dimiliki siswa adalah kemampuan dalam penyelesaian masalah.Kemampuan 

ini berguna agar siswa mampu mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan 

matematika yang timbul dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengetahuan 

dan perkembangan kemampuan berpikirsiswa. Langkah penyelesaian masalah 

matematika yang sering diterapkan adalah langkah penyelesaian masalah Polya 

(2004: 5) yang meliputi memahami masalah, membuat rencana penyelesaian 

masalah, melakukan perhitungan dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

dalam upaya mengetahui lebih mendalam mengenai proses berpikir aljabar siswa.  

Agar mampu melatih kemampuan berpikir dalam penyelesaian masalah 

matematika ketika kegiatan pembelajaran berlangsungserta dalam upaya 

mengembangkan kemampuan representasi siswamaka diperlukan cara, teknik dan 

model yang tepat yang mampu mendorong siswa untuk menggunakan segenap 

kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga diperlukan penggunaan soal yang 

memuat permasalahan untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah 

selama kegiatan pembelajaran sehingga secara tidak langsung mampu melatih 

kemampuan proses berpikir dan representasi siswa. 

Dalam kebanyakan aktivitas kita sering menjumpai aspek dari berpikir 

aljabar (proses mental seperti pemikiran yang belum diketahui, generalisasi, dan 

memformulasikan hubungan antara ide dasar dan konsep “variabel” dan simbol 

aljabar (manipulasi simbol dalam permasalahan) (Ameron, 2002: 4). Berpikir 

aljabar sendiri merupakan penggunaan simbol matematika dan alat untuk 

menganalisis penyelesaian yang berbeda dengan cara (1) menggali informasi dari 

permasalahan, (2) menggambarkan atau menunjukkan informasi secara matematis 

dalam bentuk kata, diagram, tabel, grafik, dan persamaan, (3) mengartikan dan 

menerapkan temuan matematika, seperti pemecahan yang belum diketahui, 

menguji dugaan, dan mencari hubungan fungsional dari permasalahan yang sama 

dan baru yang masih berkaitan (Herbert & Brown 1997: 123). Lins (1992: 75) 

menyebutkan karakteristik dari berpikir aljabar meliputi berpikir secara aritmatik 

yaitu memodelkan dalam bentuk bilangan, berpikir secara internal yaitu merujuk 

pada operasi dan hubungan kesamaan atau solusi pemecahan sebagai alat untuk 

menjabarkan perolehan arti persamaan dengan kata-kata, dan berpikir secara 

analisis yaitu apa yang “tidak diketahui” diberlakukan sebagai yang “diketahui”. 

Sedangkan Radford (2006: 3) memformulasikan bahwa karakteristik berpikir 

aljabar berarti berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti sesuai dengan objek 

dasar aljabar seperti yang tidak diketahui, variabel, dan parameter sehingga 

memungkinkan mengganti sesuatu yang belum diketahui ke dalam beberapa 

kondisi khusus dan penggunaan simbol tertentu untuk mendesain obyek tersebut. 

Hal ini berarti dengan berpikir aljabar siswa telah melakukan kegiatan dalam 

upaya menganalisis, merepresentasikan, serta melakukan generalisasi terhadap 

simbol, pola dan bilangan yang disajikan baik dalam bentuk kata-kata, tabel, 

gambar, diagram maupun ekspresi matematika. Berpikir aljabar sendiri memuat 

beberapa komponen diantaranya aljabar sebagai alat berpikir matematika 

mencakup kemampuan pemecahan masalah, kemampuan representasi, dan 
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kemampuan quantitative reasoning, dan aljabar sebagai ide dasar matematika 

mencakup aljabar sebagai bentuk generalisasi aritmatik, aljabar sebagai bahasa 

matematika, dan aljabar sebagai alat untuk fungsi dan memodelkan matematika. 

Dalam berpikir aljabar, kemampuan representasi merupakan bentuk interpretasi 

pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk 

menemukan penyelesaian dari masalah tersebut (Sabirin, 2014: 33). Nobe (2009) 

menyebutkan kemampuan representasi mempunyai dua peranan yaitu dalam 

pembelajaran dan sebagai alat komunikasi. Proses representasi sendiri 

berlangsung dalam dua tahap yakni representasi internal yang merupakan aktivitas 

mental tentang ide matematika yang memungkinkan seseorang bekerja atas dasar 

ide tersebut. Representasi eksternal merupakan hasil komunikasi atau konstruksi 

dari representasi internal dalam bentuk pernyataan, simbol, ekspresi, gambar, 

grafik, dan benda konkrit (Sabirin, 2014: 34).  Kemampuan representasi pada hal 

ini menuntut siswa untuk mampu menuangkan ide-nya dalam menyajikan 

penyelesaian masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari pada pokok bahasan fungsi dalam bentuk komunikasi verbal, visual (grafik, 

diagram, gambar), ataupun benda-benda konkrit sesuai kemampuan yang dimiliki 

tiap siswa. 

Kesulitan penyajian hasil representasi pada proses berpikir aljabar materi 

fungsi meliputi kesulitan dalam menafsirkan dan memahami penggunaan simbol, 

kesulitan dalam menyajikan berbagai bentuk representasi lain (diagram, tabel 

fungsi), serta kesulitan menyajikan permasalahan dalam bentuk grafik yang 

tampak pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembelajaran yang mampu 

membantu proses  berpikir aljabar dalam penyelesaian masalah matematika 

ditinjau dari kemampuan representasi, pembelajaran yang mampu melibatkan 

siswa secara aktif selama kegiatan berlangsung dan kegiatan belajar yang 

dilakukan secara berkelompok untuk mendorong keberhasilan belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan proses berpikir aljabar siswa dalam penyelesaian masalah 

matematika pada siswa kemampuan sedang pokok bahasan fungsi ditinjau dari 

kemampuan representasi. 

 

METODE 

 
Gambar 1 Siswa Belum 

Merepresentasikan Permasalahan 
dalam Simbol 

 
Gambar 2 Siswa Belum 

Merepresentasikan Permasalahan 
dalam Bentuk Grafik Fungsi 
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Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif karena bertujuan 

mendeskripsikan secara terperinci hasil proses berpikir aljabar dalam penyelesaian 

masalah matematika pada siswa kemampuan sedang materi fungsi ditinjau dari 

kemampuan representasi. Subjek penelitian adalah siswa kemampuan sedang 

kelas VIII-B SMP Plus Rahmat Kediri yang diambil secara purposive dengan 

pertimbangan nilai tertinggi dan guru matematika yang lebih mengerti 

karakteristik siswa. Pembagian kelompok dilakukan dengan perhitungan mean 

dan standar deviasi atas tiga kelompok yang didasarkan pada hasil rapor 

matematika (Arikunto, 2013: 298). Adapun hasil perhitungan pembagian 

kelompok sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Batas Kelompok 

Batas Nilai Keterangan 

𝒙 ≥ 𝟖𝟕 Kelompok tinggi 

𝟖𝟕 < 𝒙 < 𝟖𝟎 Kelompok sedang 

𝒙 ≤ 𝟖𝟎 Kelompok rendah 

Keterangan : 

x = nilai rapor matematika. 

 

Instrumen utama dalam pengumpulan data penelitian yaitu kehadiran 

peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2012: 168). Peneliti 

sebagai instrumen bertindak sebagai observer yang dalam pelaksanaannya dibantu 

oleh teman sejawat dan guru matematika, pewawancara, pengumpul data, 

penganalisis data, dan pembuat laporan. Instrumen pendukung lainnya seperti,  

lembar observasi, soal tes kemampuan berpikir aljabar, dan lembar wawancara 

diperlukan untuk mendukung hasil proses berpikir aljabar dalam penyelesaian 

masalah matematika ditinjau dari kemampuan representasi. Adapun komponen 

dan indikator yang dipergunakan pada soal tes sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Modifikasi Komponen dalam Berpikir Aljabar Kriegler 

No. Komponen Indikator 

1. Kemampuan 

Pemecahan Masalah. 

Menggunakan strategi pemecahan masalah. 

Mencari berbagai pendekatan atau solusi. 

2. Kemampuan 

Representasi. 

Menampilkan hubungan secara visual (gambar), simbol, secara 

numerik dan secara verbal. 

Mengartikan berbagai bentuk representasi. 

Menafsirkan informasi dalam representasi. 

Merepresentasikan ide matematika dengan persamaan, tabel, 

grafik, dan kata-kata. 

 

3. Kemampuan 

Quantitative 

Reasonig. 

Menganalisis masalah untuk menggali dan mengukur hal 

penting. 

Penalaran induktif dan deduktif. 

 

Kemudian ketiga instrumen divalidasikan kepada dua dosen ahli dan satu 

guru matematika. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas pada enam siswa yang 

telah menerima materi fungsi sebelumnya untuk diketahui validitas dan 

reliabilitas. Setelah dilakukan penelitian, langkah selanjutnya yaitu 

pengelompokan data, mereduksi data hasil observasi, hasil tes kemampuan 

berpikir aljabar, dan transkip wawancara, kemudian dilakukan analisis pada ketiga 

data tersebut dalam menarik kesimpulan dari proses berpikir aljabar siswa dalam 
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penyelesaian masalah matematika pokok bahasan fungsi pada siswa kemampuan 

sedang ditinjau dari kemampuan representasi. Dalam memperoleh kesimpulan 

hasil penelitian, menurut Patton (dalam Sutopo, 2006, dilakukan triangulasi 

dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi 

pengamat sehingga diperoleh data yang benar-benar valid.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis penentuan subjek kemampuan matematika sedang. 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh keterangan bahwa siswa yang memiliki nilai 

rapor lebih dari atau sama dengan 87 maka siswa tersebut masuk dalam kelompok 

siswa dengan kemampuan matematika tinggi, siswa yang memiliki nilai pada 

rentangan 80 sampai 87 maka siswa tersebut termasuk dalam kelompok siswa 

dengan kemampuan matematika sedang, dan siswa yang memiliki nilai kurang 

dari atau sama dengan 80 maka siswa tersebut termasuk kelompok siswa dengan 

kemampuan matematika rendah. Pada penelitian ini kelompok kemampuan 

matematika sedang diwakili oleh siswa yang mempunyai nilai tertinggi dan 

kemampuan komunikasi yang baik, yaitu siswa dengan inisial AL dengan nilai 

rapor 85. 

 

B. Analisis pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together pokok bahasan fungsi pada siswa kemampuan 

sedang. 

 

Berikut ini wawancara terhadap subjek AL  
P  : Pagi Al, siap diwawancarai, kah ?? 

AL : Hhehe, ndredeg bu,, (sambil ketawa) 

P  : Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, ibu selalu meminta kalian membentuk 

sebuah kelompok yang telah ibu tentukan. Kemudian ibu memberi kalian permasalahan 

dan kalian memulai menyelesaikan permasalahan bersama-sama dengan kelompok 

kalian. Menurutmu apakah pembelajaran seperti itu mampu membuatmu memahami 

materi fungsi sekaligus menyenangkan ?  

AL : Iya, seneng bu,, 

P  : Kenapa ?? 

AL : Soalnya bisa share, klo belum tahu caranya nanti tanya temen yang udah bisa ngerjain. 

 

Subjek AL menyatakan bahwa pembelajaran dengan model Numbered 

Heads Together merupakan sesuatu yang baru baginya karena dalam 

pembelajaran tersebut kita bisa bekerja sama dan share pengetahuan yang dimiliki 

oleh masing-masing siswa dalam menyelesaikan masalah bersama sehingga selain 

menghemat waktu juga bisa meningkatkan sikap toleransi karena seringnya kita 

berdebat pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan hasil 

observasi subjek AL memperoleh skor 87% dengan kategori “Sangat Baik”. 

Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, subjek AL dapat mengerjakan tanpa 

banyak bicara. Subjek AL juga bersedia membantu teman diskusinya jika 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga ia mampu 

bekerja sama dengan temannya. Dalam mempresentasikan hasil pekerjaanya 

subjek AL mampu mempresentasikan dengan suara jelas dan mudah dipahami 

oleh temannya. Saat mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok diskusinya, 
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subjek AL mampu merepresentasikan soal tersebut menggunakan diagram panah 

dengan benar dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu kemudian 

memasangkannya. Hal ini berarti subjek AL mampu merepresentasikan 

permasalahan dalam bentuk diagram dan memahami materi pembelajaran yang 

diberikan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

sehingga subjek memperoleh kategori “Sangat Baik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Analisis Tes Kemampuan Berpikir Aljabar Dalam Penyelesaian Masalah 

Matematika Pokok Bahasan Fungsi Siswa Kemampuan Sedang Ditinjau 

dari Kemampuan Representasi. 

1. Proses berpikir aljabar pada soal nomor satu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini wawancara  subjek AL terhadap NHT 
P : Lihat kembali jawabanmu nomor 1a dan 1b, kira-kira sudah benar belum?? 

AL : Belum bu,, jawabannya benar tapi saya pakai cara yang berbeda dengan yang ibu 

jelaskan sebelumnya.. 

P : Okey, coba sekarang jelaskan bagaimana langkah-langkahmu dalam memperoleh 

jawaban ini (sambil menunjuk jawaban)? 

AL : Ehm,, q mikir dulu bu, kan dalam soal klo satu apel harganya Rp.5.000,-, trus yang 

ditanyakan berapa buah apel jika punya uang Rp.45.000,-, jadi klo saya 

menghitungnya 45.000 : 5.000 langsung bu, nanti hasilnya ketemu 9. Trus klo yang 

1b itu yang ditanyakan berapa harga 13 apel, saya menghitungnya 13 × 5.000 nanti 

 
Gambar 3. Kegiatan Kelompok Subjek AL 

 

 
Gambar 4.Hasil Tes Subjek AL 
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hasilnya ketemu Rp.65.000,-, jadi lebih cepat bu, 

P : Berarti kamu tidak membuat rumus fungsi terlebih dulu?? 

AL : Enggak bu,, kan lebih cepat.. 

P : Tapi yang 1a ditanyakan berapa n buah apel, Al, jadi n itu hasilnya berapa klo kamu 

menghitung dengan cara seperti itu? 

AL : Ehm,, kan n itu banyaknya jumlah apel bu, jadi n-nya itu nanti hasilnya 9. 

P : Al, apa kamu masih ingat cara menyatakan bentuk fungsi kemarin berapa macam. 

Coba jelaskan? 

AL : Ehmm,, bentar bu… masih mikir… 3 bu, himpunan pasangan berurutan, diagram 

panah, dan diagram cartesius. 

P : Sekarang lihat kembali jawabanmu, kira-kira sudah benar belum? Jelaskan ke ibu 

caramu mengerjakannya ?? 

AL : Benar, bu. Ehmm,, gini bu dikelompokkan dulu antara harga dan jumlah apelnya. 

Trus aku taruh disini jumlah apel dan disini harganya (sambil menunjuk jawaban) 

trus aku kasih lingkaran. Lalu untuk satu apel harganya kan Rp.5.000,-, nanti 

tinggal dibuat garis yang menghubungkan 1 apel dengan harga Rp.5.000,- dan 

seterusnya bu,,  

P : Untuk himpunan pasangan berurutannya?? 

AL : Yang kuingat kemarin kan, dikasih pagar dulu, terus kasih kurung buka dan tutup, 

nanti didalamnya ditulis 1 apel, harga Rp.5.000,- sampai 13 apel, harga Rp.65.000,-

. Diurutkan dari yang terkecil dulu bu. 

P : Oh, berarti bukan dengan cara, pertama ditulis dulu bilangan dihimpunan pertama 

yang menyatakan jumlah buah, kemudian disampingnya ditulis harganya, yang 

diurutkan dari bilangan terkecil ke yang terbesar. 

AL : Ehmm,, oh iya bu, bener itu bu,, 

P : Benar apanya Al? 

AL : Mengulangi kalimat peneliti sambil tersenyum… 

 

Pada hasil tes kemampuan berpikir aljabar nomor satu subjek AL 

menuliskan informasi yang diketahui dari soal yaitu harga sebuah apel adalah 

Rp.5.000,-, harga 2 buah apel adalah Rp.10.000,-, dan harga 3 buah apel 

Rp.15.000,- dan permasalahan yang diajukan yaitu berapa n buah apel yang 

diperoleh dengan uang Rp.45.000,- , harga untuk 13 buah apel dan 

merepresentasikan dalam bentuk diagram panah serta himpunan pasangan 

berurutan. Pada soal nomor 1a subjek menggunakan langkah berbeda dengan 

membagi langsung jumlah uang yang dimiliki dengan harga sebuah apel untuk 

mengetahui apel yang diperoleh bukan dengan merumuskan fungsi terlebih 

dahulu. Namun subjek memahami arti simbol n pada soal tersebut saat 

diwawancarai. Pada soal nomor 1c subjek juga mampu merepresentasikan dalam 

bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan dengan tepat. Pada 

transkip wawancara tampak subjek menyampaikan informasi yang diperoleh 

dalam soal, permasalahan yang timbul dalam soal dan proses penyelesaian. Hal 

ini menunjukkan bahwa subjek menampakkan kemampuan representasi pada 

indikator mengartikan berbagai bentuk representasi yang ditunjukkan pada soal 

nomor 1 dengan menjelaskan makna simbol n, menyusun diagram panah dan 

himpunan pasangan berurutan sehingga memperoleh kategori ”Baik”.  

 

2. Proses berpikir aljabar pada soal nomor dua. 
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Berikut ini wawancara subjek AL terhadap NHT 

P : Nach, sekarang coba cek jawabanmu 2a dan 2b, kira-kira sudah benar pa belum?? 

AL ; Belum bu,, (merasa tidak yakin akan jawabannya) 

P : Kog bisa … 

  Oke, coba jelaskan bagaimana kamu memperoleh hasil ini (sambil menunjuk 

jawaban) ? 

AL : Klo, untuk h(2) ini nanti t.nya diganti sama bilangan 2 bu, jadi nanti 30.2 – 5(2)2 

jadi ketemu hasilnya 40 bu,  

P : Trus untuk tabel fungsinya, bagaimana Al?? 

AL : Iya, nanti untuk daerah asalnya 0 sampai 6 ditaruh disini (sambil menunjuk 

jawaban) sama hasil dari nilai fungsinya ditaruh disini (sambil menunjuk 

jawaban). 

P : Trus untuk membuat grafik fungsinya bagaimana, Al?? 

AL : Klo saya, untuk sisi tidurnya itu nanti sebagai daerah asal untuk sisi tegaknya nanti 

sebagai hasil nilai fungsinya, setelah itu membuat garis putus-putus yang 

menghubungkan setiap daerah asal dengan hasil nilai fungsinya tadi, kemudian 

diberi noktah (⦁) bu,, (sambil menunjuk jawaban). Baru setelah itu tiap noktah (⦁) 

dihubungkan hingga membentuk garis melengkung, bu. 

P : Oke, sekarang berdasarkan hasil perhitunganmu dari tabel fungsi yang diperjelas 

dengan grafik fungsi yang kamu buat, kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk 

2c? 

AL : Klo untuk 2c yang ditanyakan kapan bola mencapai jarak tertinggi, jadi dari hasil 

menghitung nilai fungsi tadi jelas bu klo bola melambung tertingggi saat 45 m atau 

saat h(3) bu… 

P : Iya, klo begitu terima kasih ya Al,,, 

AL : Okey, sama-sama bu,, 

 

Pada hasil tes kemampuan berpikir aljabar siswa nomor dua subjek AL 

menuliskan informasi yang diketahui dari soal yaitu bentuk fungsi h(x)=30x – 5x2 

dan detik lambungan = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, subjek juga menuliskan permasalahan 

yang timbul di dalam soal yaitu merepresentasikan dalam tabel nilai fungsi dan 

grafik fungsi serta menarik kesimpulan dari lambungan tertinggi bola 

menggunakan bahasanya sendiri. Hal ini berarti subjek memahami permasalahan 

yang diajukan. Pada soal nomor 2a subjek melakukan penyelesaian dengan 

mensubstitusikan tiap detik lambungan bola mulai dari detik ke- 0 sampai detik 

ke-5 dalam bentuk fungsi h(x) = 30x – 5x2, kemudian menggunakan operasi 

perhitungan aritmatika untuk diperoleh hasil yaitu untuk detik ke-0 bola 

melambung sejauh 0 meter, untuk detik ke-1 bola melambung sejauh 25 meter, 

untuk detik ke-2 bola melambung sejauh 40 meter, untuk detik ke-3 bola 

melambung sejauh 45 meter, untuk detik ke-4 bola melambung sejauh 40 meter, 

untuk detik ke-5 bola melambung sejauh 25 meter dan direpresentasikan ke dalam 

tabel fungsi. Pada soal nomor 2b subjek merepresentasikan ke dalam grafik fungsi 

berdasarkan tabel fungsi yang telah dibuat dengan tepat sebelumnya. Pada soal 

nomor 2c subjek melakukan penyelesaian dengan menyimpulkan lambungan 

tertinggi bola yang dicapai berdasarkan representasi pada tabel fungsi yang 
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diperjelas dengan grafik fungsi yaitu saat daerah asal berada di posisi 3 atau detik 

ke–3 dengan tinggi lambungan bola adalah 45 meter. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek menampakkan kemampuan representasi pada indikator merepresentasikan 

ide matematika dengan persamaan, tabel, grafik dan kata-kata yang ditunjukkan 

pada soal nomor 2a untuk merepresentasikan ke dalam bentuk tabel, 

merepresentasikan informasi dalam bentuk grafik fungsi untuk butir soal 2b dan 

menafsirkan hasil representasi dalam menentukan lambungan tertinggi bola sejauh 

45 meter saat di daerah asal 3 sehingga memperoleh kategori ”Baik”. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Menurut hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

pertanyaan penelitian bahwa proses berpikir aljabar dalam penyelesaian masalah 

matematika siswa kemampuan sedang pada pokok bahasan fungsi ditinjau dari 

kemampuan representasi memperoleh kategori BAIK karena pada nomor satu 

tampak sunjek mampu merepresentasikan permasalahan dalam bentuk diagram 

panah, himpunan pasangan berurutan, dan memahami makna simbol sebagai 

representasi dari banyaknya buah apel walaupun tidak tertulis dalam tes 

namunsiswa mengucapkan ide representasinya tersebut. Sedangkan pada soal 

nomor dua tampak siswa mampu merepresentasikan permasalahan dalam bentuk 

tabel fungsi dan grafik funsi serta siswa mampu menafsirkan hasil representasi 

yang dibuat dengan menyatakan lambungan tertinggi bola jatuh pada daerah asal 

atau detik ketiga sejauh 45 meter dengan perolehan persentase nilai tes 

kemampuan berpikir aljabar sebesar 78. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori 

yang disampaikan Qur’ani (2015) bahwa kemampuan berpikir aljabar siswa 

kelompok sedang pada materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear adalah 

cukup dikarenakan materi dan subjek yang berbeda. Namun hasil penelitian ini 

mendukung teori yang disampaikan oleh Berg (2009: 275) bahwa pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok lebih membantu siswa dalam proses berpikir 

aljabar. 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan peneliti yang hendak 

melakukanpenelitian yang relevan dengan kemampuan berpikir aljabar siswa 

dalam penyelesaian masalah matematika ditinjau dari kemampuan representasi 

mampu mengembangkan dan memperdalam pengetahuan yang berkaitandengan 

isu pokok dalam penelitian. Materi juga tidak terbatas padabahasan fungsi, seperti 

materi barisan dan deret, persamaan danpertidaksamaan linier atau fungsi kuadrat. 

Subjek penelitian juga tidak terbatas pada tingkat menengah pertama kelas VIII, 

melainkan tingkat menengah atas pada kelas X atau XI supaya mendapatkan data 

terkait kemampuan berpikir aljabar siswa tingkat menengah yang lebih luas. 
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ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VII DALAM 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan yang 

dilakukan siswa pada materi operasi hitung aljabar dan faktor 

penyebabnya. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIA 

SMP Negeri 3 Pasirian yang terdiri dari 32 siswa. Instrumen yang 

digunakan adalah tes dan pedoman wawancara. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri dari reduksi 

data, display data, verifikasi dan kesimpulan. Dari hasil analisis 

diperoleh jenis kesalahan yang dilakukan siswa meliputi kesalahan 

terjemah (15, 78%), kesalahan konseptual (21, 05%), kesalahan 

prosedural (47, 36%), dan kesalahan strategi (15,78%). Dan adapun 

faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan tersebut adalah 

siswa kurang memahami maksud soal, siswa kurang memahami sifat-

sifat operasi hitung aljabar, siswa kurang memahami prosedur 

penyelesaian soal operasi hitung aljabar, dan siswa kurang teliti dalam 

menyelesaikan soal. Untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan 

scaffolding agar bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Faktor Penyebab Kesalahan, 

Operasi Hitung Aljabar 

Matematika merupakan mata pelajaran yang sudah diterima sejak 

pendidikan dasar sampai pendidikan lanjut. Namun demikian, tidak sedikit siswa 

yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit (Asnidar, 2014). 

Ada materi yang mudah dan tidak butuh waktu lama untuk memahaminya ada 

juga materi yang sulit dan membutuhkan keuletan untuk bisa memahaminya. 

Akan tetapi, banyak juga materi yang mudah namun tidak mudah pula 

memahaminya karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat 

pemahaman siswa terhadap materi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika, yaitu: (1) informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi; (2) pengetahuan tentang bilangan, 

bentuk, dan ukuran; (3) kemampuan untuk menghitung; (4) kemampuan untuk 

mengingat dan menggunakan hubungan-hubungan (Mulyono Abdurrahman dalam 

Lestari, 2011). Oleh sebab itu, menurut Herutomo & Saputro (2014) penting 

bagi guru untuk memiliki pengetahuan tentang kesalahan siswa. Guru bisa 

melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Kesalahan yang 

dimaksud adalah kesalahan dalam menyelesaikan soal materi operasi hitung 

aljabar.  

mailto:asnynur.farikha@ymail.com
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Selama ini kesalahan dalam dunia pendidikan banyak mendapatkan 

perhatian terutama pada matematika. Nasser dan Carifio (dalam Herutomo & 

Saputro, 2014) menyatakan bahwa selama bertahun-tahun kesalahan dalam 

matematika, khususnya dalam aljabar dianggap sebagai bentuk  kesalahan  

prosedural atau komputasional. Dalam beberapa tahun ini, fokus perhatian tidak 

hanya pada kesalahan  prosedural  saja  tetapi  juga  ke arah kesalahan konseptual 

(Herutomo & Saputro, 2014).  Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masalah 

kesalahan konseptual banyak mendapat perhatian sejak masa lampau. Kesalahan 

konseptual adalah kesalahan yang dilakukan siswa dalam menafsirkan konsep 

atau salah dalam menggunakan konsep, sedangkan kesalahan prosedural adalah 

kesalahan dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam 

menyelesaikan suatu masalah (Kastolan dalam Sahriah, 2012). Kesalahan 

konseptual dan prosedural siswa pada materi aljabar akan mengakibatkan  

hambatan dalam  proses  belajar  siswa. Jika kesalahan tersebut tidak segera 

diatasi maka akan berdampak pada tingkat pemahaman pada topik matematika 

yang lebih tinggi (Safi’i, 2012). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 3 

Pasirian, siswa kelas VII banyak mengalami kesalahan pada materi operasi hitung 

aljabar yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Sebagai 

contoh pada bentuk , dimana diketahui , , siswa 

menyelesaikan persamaan tersebut dengan  sebagaimana pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Siswa Melakukan Kesalahan Komputasi 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui pula bahwa siswa melakukan kesalahan 

komputasi atau kesalahan dalam menghitung pada operasi pengurangan  

menghasilkan dan  menghasilkan  Berdasarkan keterangan siswa, hal 

ini disebabkan karena siswa tidak memahami arti dari penulisan. Menurut siswa 

penulisan tersebut berarti , dan siswa juga tidak teliti dalam mensubstitusi 

nilai p . 

Penelitian untuk menganalisis kesalahan siswa yang didasarkan pada 

gabungan konsep-konsep dalam materi aljabar di tingkat sekolah masih relatif 

sedikit dilakukan (Herutomo & Saputro, 2014). Hal ini mengakibatkan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa bisa dikatakan monoton atau selalu berulang. 

Pengetahuan tentang kesalahan siswa pada materi aljabar sangat penting bagi guru 

sehingga guru lebih mampu mempersiapkan diri dan fokus dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model, metode, strategi, atau pendekatan 

yang tepat. Salah satu cara untuk mengetahui kesalahan serta penyebab kesalahan 

siswa adalah dengan adanya analisis yang bertujuan untuk mengetahui kesalahan 

apa saja yang banyak dilakukan dan mengapa kesalahan tersebut dilakukan siswa. 

Dengan melakukan analisis kesalahan akan diperoleh bentuk dan penyebab 

kesalahan siswa, sehingga guru dapat memberikan jenis bantuan yang sesuai 

kepada siswa (Sahriah, 2012). Dalam analisis kesalahan siswa pada operasi hitung 

qpqp 32  6p 4q

43)49(62 

49

24 43 .2
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aljabar, siswa dikatakan melakukan kesalahan konsep apabila: 1) melakukan 

kesalahan  dalam  memfaktoran bentuk  aljabar yang meliputi: (a)  kesalahan  

dalam memilih prosedur pemfaktoran, (b) kesalahan dalam memahami substitusi, 

(c) kesalahan dalam memahami sifat distributif bentuk aljabar; 2) kesalahan 

dalam hubungan dengan materi prasyarat yang meliputi: (a) kesalahan dalam 

memahami faktorisasi persekutuan aljabar, (b) kesalahan dalam memahami sifat 

operasi hitung aljabar. Selanjutnya, siswa dikatakan melakukan kesalahan 

prosedural apabila: 1) melakukan kesalahan dalam operasi perkalian dan 

pembagian aljabar; 2) melakukan kesalahan dalam operasi penjumlahan dan 

pengurangan aljabar; 3) melakukan kesalahan tidak melanjutkan proses 

penyelesaian; 4) melakukan kesalahan menuliskan tanda atau suku-suku aljabar; 

5) melakukan kesalahan  menuliskan  hasil akhir (Dewi & Kusrini, 2014). Oleh 

sebab itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang analisis kesalahan siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Pasirian beserta faktor penyebabnya pada materi 

operasi hitung aljabar,  sehingga  diperoleh  pandangan tentang kesalahan siswa 

pada materi operasi hitung aljabar serta faktor penyebab terjadinya kesalahan.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa pada materi 

operasi hitung aljabar dan faktor penyebabnya.Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Pasirian yang terdiri dari 32 siswa. Metode 

sampling yang digunakan adalah purposive  sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). 

Peneliti menggunakan dua instrumen yaitu soal tes yang terdiri dari lima 

butir soal esai dan pedoman wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri dari reduksi data, display data, 

verifikasi, dan kesimpulan. Bentuk instrumen tes dapat dilihat pada Gambar 2, dan 

pedoman wawancara pada Gambar 3. 
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Gambar 2 Soal Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Pedoman Wawancara 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kerjakan soal berikut dengan tahapan-tahapan. 

1) Bacalah dengan teliti soal-soal yang diberikan. 

2) Tuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal yang diberikan. 

3) Tuliskan jawaban dengan langkah terperinci, jelas, dan benar. 

4) Tuliskan kesimpulan dari hasil perhitungan yang kamu peroleh. 

1. Usia Dina 3 tahun lebih tua dari usia Andi. Jika jumlah usia keduanya adalah 25 tahun, maka 

tentukan usia Dina dan Andi. 

2. Sebuah persegi panjang memiliki lebar )4( ba  cm dan panjang )24( ba  cm. Tentukan 

luas persegi panjang tersebut. 

3. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 48 p meter. Di dalam taman tersebut 

ditanami bunga-bunga yang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 1 dan diagonal 2 

sama dengan panjang sisi taman yakni 48 p  meter seperti pada gambar di bawah ini. 

  Tentukan luas bidang taman yang tidak ditanami bunga! 

4. Jika luas keramik kamar mandi pak Mahmud yang berbentuk persegi panjang adalah (

5052  nn ) satuan luas, tentukan lebar keramik tersebut jika panjang keramik 

tersebut ( 10n ) satuan panjang. 

5. Ibu memiliki buah sebanyak yzyxy 234   yang terdiri dari apel, anggur, dan jeruk, 

kemudian diberikan kepada Adi sebanyak yzyxy 2 . Jika x  adalah banyak apel 

sejumlah 2 buah, y  adalah banyaknya anggur sejumlah 4 buah, dan z  adalah 

banyaknya jeruk sejumlah 3 buah, maka tentukan sisa buah ibu setelah diberikan 

kepada Adi. 

 

1d  

2d  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara jujur dan jelas, sesuai dengan kemampuan 

saudara! 

1. Apakah Saudara menyukai pelajaran matematika? Mengapa? 

2. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai soal-soal tersebut sehingga menimbulkan beberapa 

kesalahan? 

3. Apakah soal yang dikerjakan sulit? Pada bagian mana? Mengapa? 

4. Dari soal yang sudah Saudara kerjakan, apakah Saudara merasa jawaban Saudara sudah benar 

secara keseluruhan? 

5. Jika tidak, apa yang membuat Saudara tidak yakin? 

6. Coba Saudara ceritakan bagaimana proses menyelesaikan soal ini? 

7. Apa yang Saudara pikirkan pada saat itu sehingga terjadi kesalahan? 
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Hasil temuan-temuan berdasarkan observasi adalah sebagai berikut: (1) 

Siswa melakukan kesalahan dalam menentukan prosedur atau cara penyelesaian 

soal; (2) Siswa salah dalam menentukan model matematika dari soal cerita; (3) 

Siswa melakukan kesalahan dalam mendistribusikan bentuk aljabar; (4) Siswa 

masih banyak melakukan kesalahan dalam mengoperasikan bentuk aljabar, mulai 

dari penjumlahan, pengurangan, perkalian hingga pembagian; (5) Siswa 

melakukan kesalahan pada saat mensubtitusikan nilai variabel ke dalam bentuk 

aljabar; (6) Kebanyakan siswa tidak melanjutkan jawabannya; (7) Siswa tidak 

menentukan hasil akhir pekerjaannya dengan benar. 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal materi operasi 

hitung aljabar, ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh siswa.  Hasil 

jawaban subjek yang disajikan merupakan jawaban salah yang dikerjakan subjek, 

sedangkan untuk subjek yang tidak menjawab dan menjawab benar pada tiap soal 

tidak termasuk dalam  penjelasan. Kriteria untuk menentukan jenis kesalahan 

jawaban siswa di setiap soal sudah dijelaskan pada bab pendahuluan. Persentase 

bentuk kesalahan siswa tiap nomor diperoleh dari perbandingan antara banyaknya 

kesalahan yang dilakukan siswa di tiap jenis dengan banyaknya bentuk kesalahan 

yang dilakukan, sedangkan persentase jawaban siswa diperoleh dari perbandingan 

banyaknya jawaban siswa yang sama dengan banyaknya bentuk kesalahan yang 

dilakukan siswa di tiap jenis. Bentuk dan deskripsi kesalahan-kesalahan pada 

setiap jenis disajikan dalam Tabel 1. 

 

 

 

 

 
 

Tabel 1 Deskripsi dan Bentuk Kesalahan Tiap Jenis 

Bentuk Kesalahan Konseptual 

Kesalahan Memahami Sifat Distributif 

Bentuk  Aljabar (10, 97 %) 
Jawaban Siswa (dalam persentase) 

Deskripsi Kesalahan Soal 2: 

Siswa hanya mengalikan  koefisien pada 

variabel a saja. 

Soal 2:  

cmbaba 16)24)(4(   (16,7%) 

Kesalahan Memahami Sifat Pembagian 

Bentuk Aljabar (2, 48%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi kesalahan Soal 4: 

Siswa langsung membagi 2n dengan n , n5  

dengan n  dan 50  dengan 10 . 

Soal 4:  

55
10

5052





n

n

nn  (25%) 

Kesalahan dalam Memahami Sifat 

Penjumlahan Bentuk Aljabar (1, 03%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa menjumlahkan semua suku baik sejenis 

maupun yang tidak sejenis. 

Soal 1:  
25)3(  xx  

2532  xx  (42,8%) 

 

Kesalahan dalam Memahami 

Substitusi Bentuk  Aljabar (1, 24%) 
Jawaban Siswa % 
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Deskripsi Kesalahan Soal 5: 

Siswa langsung mensubstitusikan nilai 

variabel zyx ,,  dan menganggap xy4  

dengan x  sebagai angka di nilai tempat 

puluhan dan y  sebagai angka di nilai 

tempat satuan 

Soal 5: 
)2()234( yzyxyyzyxy   

x 2 buah apel  

y 4 buah anggur 

z 3 buah jeruk 

)434224()24334424(  (71%) 

Bentuk Kesalahan Prosedural 

Kesalahan Melakukan Operasi 

Penjumlahan Bentuk Aljabar (0, 

41%) 

Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 5: 

Siswa tidak memperhatikan koefisien 

pada suku kedua. 

Soal 5:  

 yzyzyz 2)(2  (14,3%) 

 

Kesalahan Melakukan Operasi 

Pengurangan Bentuk Aljabar 

(0,62%) 

Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 5: 

Siswa langsung menghilangkan y  

Soal 5: 

yyy 33  (33,3%) 

Kesalahan dalam Melakukan 

Operasi Perkalian Bentuk Aljabar 

(0, 62%) 

Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 2: 

Siswa menjumlahkan suku dengan 

variabel yang sama 

Soal 2: 

bababa 28)24)(4(  (1,8%) 

baaababa  244)24)(4( (5,6%)   

 

Tidak Melanjutkan Jawaban (11, 

18%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa tidak menentukan usia Dina dan 

usia Andi. 

Soal 1: 

22x , usia Dina = ...?, usia Andi = ...? 

(38,9%) 

Salah Menulis Hasil Akhir  (10, 55%) Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa tidak menghitung dengan benar 

nilai x , sehingga salah menentukan 

menentukan hasil akhirnya. 

Soal 1: 

Usia Dina = 3, usia Andi = 7 (1,96%) 

 

 

Kesalahan dalam Melakukan 

Operasi Perkalian Bentuk Aljabar 

(0, 62%) 

Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 2: 

Siswa menjumlahkan suku dengan 

variabel yang sama 

Soal 2: 

bababa 28)24)(4(  (1,8%) 

baaababa  244)24)(4( (5,6%)   

Tidak Melanjutkan Jawaban (11, 

18%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa tidak menentukan usia Dina dan 

Soal 1: 

22x , usia Dina = ...?, usia Andi = ...? 
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usia Andi. (38,9%) 

Salah Menulis Hasil Akhir  (10, 55%) Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa tidak menghitung dengan benar 

nilai x , sehingga salah menentukan 

menentukan hasil akhirnya. 

Soal 1: 

Usia Dina = 3, usia Andi = 7 (1,96%) 

 

 

 

Kesalahan Komputasi (3, 52%) Jawabn Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 5: 

Siswa melakukan kesalahan dalam 

menghitung, yakni dalam menjumlahkan 

ataupun mengurangkan 

Soal 5: 

48267215  (11,76%) 

 

Salah Menulis Tanda (4, 55%) Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa menuliskan tanda bagi “:” yang 

seharusnya adalah tanda sama dengan 

“=”. 

Soal 1:  

25:324 (4,54%) 

Usia Andi : 12, Usia Dina : 15 

(4,54%) 

Salah Menulis Koefisien Suku Aljabar 

 (0, 21%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 5: 

1. Siswa salah menuliskan koefisien dari 

suku y  

Soal 5:  

1. y  ditulis y2 (100%) 

Salah Mensubtitusikan Nilai suatu 

Variabel (1,66%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 4: 

1. Siswa memasukkan nilai luas ke dalam 

nilai lebar. 

 

 

 

Soal 4: 

5052  nnL  

10 np  

lpL   

    )505()10( 2  nnn (62,5%) 

Bentuk Kesalahan Strategi 

Salah Memilih Prosedur 

Penyelesaian (6,04%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa mengurangkan jumlah usia 

Andi dan Dina dengan 3 kemudian 

membagi 2, lalu hasilnya dibagi 2 lagi. 

Soal 1 

112:222:)325(  thnthn (12,5%) 

 

Salah Menentukan Nilai Variabel          

  (2, 48%) 
Jawaban Siswa % 

Deskripsi Kesalahan Soal 1: 

Siswa memperoleh nilai 22x  yang 

sebenarnya itu adalah nilai x2 . 

Soal 1: 

2532 x  

      3252 x  

        22x  (100%) 

Salah Menuliskan ke dalam Bentuk 

Matematika (0, 21%) 
Jawaban Siswa (%) 
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Deskripsi Kesalahan Soal 2: 

Siswa tidak menuliskan terlebih 

dahulu rumus persegi panjang, 

sehingga hasil tersebut diperoleh 

dengan menjumlahkan a4  dengan b2 , 

sehingga nilai panjangnya tidak 

diperhitungkan. 

Soal 2: 

Lebar persegi panjang cmba )4(   

Panjang persegi panjang cmba )24(   

Maka seluruh lebar persegi panjang yaitu 

abba 624   (100%) 

 

Kesalahan terjemah yang pertama adalah kesalahan dalam menentukan apa 

yang diketahui dalam soal, yakni tidak menuliskan apa yang diketahui pada soal, 

dan tidak menuliskan secara lengkap apa yang diketahui pada soal. Hal ini 

disebabkan subjek tidak memahami maksud soal atau subjek kurang teliti dalam 

membaca  soal atau lupa tidak menuliskan. Karim (2013) mengungkapkan bahwa 

subjek tidak menuliskan apa yang diketahui dikarenakan subjek lupa tidak 

menuliskannya dan siswa tidak memahami soal dengan baik. Sejalan dengan itu 

Fitriani (2016) mengungkapkan  bahwa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 

aljabar, subjek tidak menuliskan apa yang diketahui dikarenakan siswa lupa tidak 

menuliskannya.  

Yang kedua adalah kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan 

dalam soal, yaitu tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Hal ini 

disebabkan subjek tidak memahami maksud soal atau subjek tidak memperhatikan 

apa yang ditanyakan dalam soal. Hal ini senada dengan pernyataan Septiawati 

(2010) yang menyatakan bahwa siswa tidak menuliskan apa yang diketahui secara 

lengkap dikarenakan siswa kurang teliti dalam membaca soal. 

Kesalahan konseptual yang pertama adalah kesalahan memahami sifat 

distributif aljabar. Dalam mengalikan bentuk aljabar suku dua dengan suku dua 

)()( dcxbax  , subjek tidak mendistribusikan satu persatu antara bentuk 

aljabar yang pertama dan kedua, tetapi hanya mengalikan suku yang sejenis saja. 

Kesalahan tersebut dilakukan karena subjek tidak memahami sifat distributif 

aljabar terhadap perkalian pada bentuk aljabar )()( dcxbax  . Pernyataan 

tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Kusrini 

(2014) yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar subjek 

melakukan kesalahan dalam memahami sifat distributif aljabar dikarenakan 

subjek tidak paham tentang sifat distributif aljabar. 

Kedua adalah kesalahan memahami sifat pembagian bentuk aljabar, yaitu 

dalam melakukan operasi pembagian bentuk aljabar 
dx

cbxax



2

, subjek langsung 

membagi pembilang dengan penyebut  yang memiliki variabel sama kemudian 

membagi konstanta dengan konstanta atau membagi pembilang dengan penyebut 

yang memiliki variabel sama kemudian menjumlahkan konstantanya tanpa 

memfaktorkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan subjek tidak memahami 

pemfaktoran bentuk aljabar dan bagaimana bentuk suku-suku yang sejenis. 

Sahriah (2012) menyatakan bahwa banyak siswa yang tidak memfaktorkan bentuk 

aljabar yang seharusnya difaktorkan. 

Ketiga adalah kesalahan memahami sifat penjumlahan bentuk aljabar, 

yaitu dalam menjumlahkan bentuk aljabar )( cbxax  , subjek menjumlahkan 

semua suku tanpa memperhatikan variabelnya dan juga menjumlahkan suku yang 

memiliki variabel sama tanpa memperhatikan koefisien yang bernilai 1. Pada 
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bentuk aljabar 22 byax  , subjek menjumlahkan suku dengan variabel berbeda. 

Kesalahan tersebut dilakukan karena subjek tidak memahami sifat-sifat operasi 

penjumlahan bentuk aljabar. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Booth (dalam 

Herutomo & Saputro, 2014) yang menyatakan bahwa siswa kurang memahami 

sifat ketertutupan simbol pada operasi penjumlahan aljabar. Hal senada juga 

dikemukakan oleh Herutomo & Saputro (2014) yang menyatakan bahwa siswa 

menganggap bentuk aljabar yang terbuka sebagai bentuk yang tidak lengkap dan 

selalu berusaha menyederhanakannya. 

Keempat adalah kesalahan memahami substitusi bentuk  aljabar, yaitu 

dalam mensubstitusikan bentuk aljabar )( cyzbyaxy  , dimana telah diketahui 

masing-masing nilai varibelnya, subjek langsung mensubstitusikan nilai variabel 

zyx ,,  dan menganggap axy  tidak berarti yxa  . Hal ini disebabkan subjek tidak 

memahami substitusi bentuk aljabar. 

Kesalahan prosedural yang pertama adalah salah dalam operasi perkalian 

bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar )()( dcxbax  , subjek 

menjumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung kemudian mengalikan 

hasilnya. Kesalahan ini dilakukan karena siswa tidak memahami perkalian 

perkalian bentuk aljabar dan langkah-langkahnya. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Dewi & Kusrini (2014) yang mengemukakan bahwa siswa melakukan 

kesalahan pada saat melakukan operasi perkalian aljabar suku satu maupun suku 

dua yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang sifat operasi perkalian dan 

kurang teliti ketika mengerjakan. 

Kedua adalah salah dalam operasi pengurangan bentuk aljabar. Pada 

pengurangan dua bentuk aljabar dengan suku lebih dari satu, subjek langsung 

mengurangkan begitu saja tanpa mengelompokkan suku sejenis ataupun memberi 

tanda kurung pada masing-masing bentuk aljabar. Hal ini disebabkan siswa 

kurang memahami operasi pengurangan bentuk aljabar. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Lestari (2011) yang mengemukakan bahwa siswa melakukan 

kesalahan saat mengurangkan bentuk aljabar suku dua dengan suku dua 

dikarenakan siswa kurang memahami penyelesaian bentuk aljabar dengan 

pengurangnya lebih dari satu suku. 

Ketiga adalah kesalahan dalam operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dalam 

menyelesaiakan soal pada materi operasi hitung aljabar subjek melakukan 

kesalahan dalam menjumlahkan bentuk aljabar, subjek tidak memperhatikan tanda 

dan koefisien pada bentuk aljabar tersebut. Hal ini dikarenakan subjek tidak 

memahami operasi penjumlahan bentuk aljabar. Lestari (2011) mengemukakan 

bahwa siswa melakukan kesalahan dalam operasi penjumlahan bentuk aljabar, 

khususnya jika nilai koefisien dari suku-sukunya berbeda (positif atau negatif). 

Hal tersebut dikarenakan siswa kurang memahami penjumahan bilangan bulat 

positif dan negatif. 

Keempat adalah tidak melanjutkan jawaban. Dalam menyelesaikan soal-

soal tes pada materi operasi hitung aljabar, beberapa subjek tidak melanjutkan 

jawabannya. Hal ini dikarenakan subjek tidak bisa mencari penyelesaian dari 

jawabannya. Penyebabnya adalah subjek tidak belajar atau kurang persiapan. 

Kelima adalah salah menulis hasil akhir. Dalam menyelesaikan soal 

operasi hitung aljabar, beberapa subjek melakukan kesalahan dalam menuliskan 

hasil akhir dari jawabannya. Hal ini dikarenakan subjek salah dalam menuliskan 
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langkah-langkah penyelesaian jawabannya, atau tidak memahami beberapa 

operasi berbentuk aljabar. Karim (2013) mengungkapkan bahwa subjek 

melakukan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir dikarenakan subjek salah 

dalam menghitung. 

Keenam adalah kesalahan komputasi. Pada saat menjumlahkan atau 

mengurangkan hasil substitusi, subjek salah dalam menghitung. subjek tidak 

memperhatikan tanda positif maupun negatif. Kesalahan tersebut disebabkan 

karena subjek tidak teliti dalam mengerjakan, atau siswa terburu-buru saat 

mengerjakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Safi’i (2012) yang menyatakan 

bahwa siswa juga melakukan kesalahan pada saat menghitung, dikarenakan pada 

saat mengalikan siswa tidak memperhatikan bahwa perkalian negatif dengan 

negatif adalah positif. 

Ketujuh adalah salah menulis tanda. Ketika menulis bentuk aljabar atau 

menulis rumus luas bangun datar, subjek salah dalam menuliskan tanda. 

Kesalahan tersebut dilakukan karena subjek kurang teliti dan tidak 

memperhatikan tanda, atau tidak sengaja salah menulis tanda. 

Kesalahan prosedural yang terakhir adalah salah mensubstitusikan nilai 

suatu variabel. Dalam mensubstitusikan nilai variabel yang berbeda, subjek 

melakukan kesalahan dengan memasukkan nilai variabel dimana nilai tersebut 

bukanlah nilai yang sebenarnya. Hal ini disebabkan subjek kurang teliti melihat 

nilai yang diketahui. Hal senada dikemukakan oleh Lestari (2011) yang 

mengungkapkan bahwa siswa melakukan kesalahan dalam mensubstitusikan nilai 

p  dan q  kedalam rumus.  

Kesalahan strategi yang pertama adalah salah memilih prosedur 

penyelesaian. Dalam mencari luas peresegi panjang, dimana sudah diketahui nilai 

panjang dan nilai lebarnya, subjek justru menjumlahkan kedua nilai tersebut yang 

seharusnya adalah dikalikan. Subjek juga banyak yang menyelesaikan soal tanpa 

memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hal ini disebabkan subjek 

tidak memperhatikan prosedur atau langkah-langkah penyelesaiannya Lestari 

(2011) mengungkapkan bahwa siswa melakukan kesalahan dalam memilih 

prosedur menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun 

pembagian bentuk aljabar. 

Kedua adalah salah menentukan nilai suatu variabel. Dari hasil pekerjaan 

siswa, terlihat masih banyak subjek yang tidak bisa mencari nilai variabel dengan 

benar. Dan seringkali subjek mempersingkat pekerjaannya. Kesalahan tersebut 

dilakukan karena subjek tidak mengerti cara mencari nilai suatu variabel, atau 

lupa tidak mencari nilai variabelnya.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Jenis kesalahan siswa dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam 

mengerjakan soal pada materi operasi hitung aljabar adalah kesalahan terjemah, 

yang meliputi: (1) kesalahan dalam menentukan apa yang diketahui dalam soal, 

yaitu: (a) tidak menuliskan apa yang diketahui pada soal. Kesalahan tersebut 

disebabkan siswa tidak memahami maksud soal, siswa lupa menuliskan apa yang 

diketahui siswa tidak membaca petunjuk soal, (b) tidak menuliskan secara 

lengkap apa yang diketahui pada soal. Hal ini dikarenakan siswa tidak teliti dalam 

membaca soal; (2) Kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan dalam soal, 
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yaitu tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal, hal ini dikarenakan siswa 

lupa tidak menuliskan ataua siswa tidak memahami maksud soal.  

Kesalahan konseptual, yang meliputi: (1) kesalahan memahami sifat 

distributif bentuk aljabar. Hal ini dikarenakan siswa siswa tidak memahami sifat 

distributif aljabar terhadap perkalian; (2) kesalahan memahami sifat pembagian 

bentuk aljabar. Hal ini dikarenakan siswa tidak memahami pemfaktoran bentuk 

aljabar dan bagaimana bentuk suku-suku yang sejenis; (3) kesalahan memahami 

sifat penjumlahan bentuk aljabar. Hal ini dikarenakan siswa tidak memahami 

sifat-sifat operasi penjumlahan bentuk aljabar; (4) kesalahan memahami substitusi 

bentuk  aljabar. Hal ini disebabkan siswa tidak memahami substitusi bentuk 

aljabar.  

Kesalahan prosedural, yang meliputi: (1) kesalahan melakukan operasi 

penjumlahan bentuk aljabar. Peyebabnya adalah siswa kurang memahami operasi 

penjumlahan bentuk aljabar; (2) kesalahan melakukan operasi pengurangan 

bentuk aljabar, yang disebabkan karena siswa kurang memahami pengurangan 

bentuk aljabar; (3) kesalahan melakukan operasi perkalian bentuk aljabar. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak memahami perkalian bentuk aljabar dan langkah-

langkahnya; (4) tidak melanjutkan jawaban, dikarenakan siswa tidak belajar; (5) 

kesalahan komputasi, yang disebabkan siswa tidak teliti dalam mengerjakan, atau 

siswa terburu-buru saat mengerjakan; (6) salah menulis tanda. Hal ini disebabkan 

siswa kurang teliti dan tidak memperhatikan tanda, atau siswa tidak sengaja salah 

menulis tanda; (7) salah mensubstitusikan nilai suatu variabel. Hal ini disebabkan 

siswa kurang teliti melihat nilai yang diketahui; (8) salah menulis hasil akhir, 

yang disebabkan karena siswa sudah melakukan kesalahan di awal mengerjakan, 

atau siswa kurang teliti dalam menghitung.  

Kesalahan strategi, yang meliputi: (1) salah memilih prosedur 

penyelesaian. Hal ini disebabkan siswa tidak memperhatikan prosedur atau 

langkah-langkah penyelesaiannya; (2) salah menentukan nilai suatu variabel. Hal 

tersebut disebabkan siswa tidak mengerti cara mencari nilai suatu variabel, atau 

siswa lupa tidak mencari nilai variabelnya. 

Penelitian-penelitian selanjutnya disarankan agar jumlah dan kriteria 

subjek diperbaiki lagi dengan tujuan supaya data yang diperoleh lebih luas.  Soal 

yang digunakan tidak hanya pada materi operasi hitung aljabar, tetapi pada 

materi-materi yang lain. Agar hasilnya lebih umum, penelitian selanjutnya tidak 

hanya meneliti tentang jenis kesalahan dan faktor penyebabnya saja, namun juga 

bisa ditambahkan scaffolding agar bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Disarankan 

untuk penelitian selanjutnya, dalam memilih subjek,  peneliti sebaiknya 

memberikan pre test terlebih dahulu. Setelah subjek dipilih, maka peneliti bisa 

menentukan subjek yang berkemmapuan tinggi, sedang, atau rendah dengan 

memberikan soal post test. 
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Abstrak 

Pemahaman relasional merupakan salah satu aspek yang penting 

sebagai penunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

matematika.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemahaman relasional matematis siswa SMP dalam menyelesaikan 

masalah aritmetika sosial. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian berupa tes dan wawancara. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah 33 siswa kelas IX-B MTs. 

Attaraqqi Malang. Dua siswa dipilih sebagai subjek penelitian dengan 

mempertimbangkan kemampuan pemecahan masalah aritmetika sosial 

yang diujikan agar pemahaman relasional matematis siswa dapat 

diungkap dengan akurat. Siswa yang dipilih sebagai subjek penelitian 

adalah siswa yangdapat memecahkan masalah aritmetika sosial, baik 

dapat menyelesaikan sebagian maupun keseluruhan masalah yang 

diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung tidak 

dapat menghubungkan konsep yang mereka punya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Mereka hanya 

menghafal rumus dan prosedur yang biasa digunakan tanpa tahu 

alasan mengapa prosedur tersebut dapat digunakan dalam 

menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 

relasional siswa masih belum optimal khususnya untuk pokok bahasan 

aritmetika sosial. 

Kata kunci: pemahaman relasional matematis, aritmetika sosial. 
 

Menurut Anwar, dkk. (2016), pembelajaran matematika yang efektif 

membutuhkan pemahaman siswa tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang 

mereka butuhkan untuk belajar, kemudian menyediakan tantangan serta dukungan 

bagi mereka untuk belajar lebih. Pendapat ini didukung oleh pendapat Young 

(2003) yang menyatakan bahwa selama pembelajaran setiap siswa harus 

mengembangkan ide mereka sendiri dengan membuat koneksi terhadap 

pengetahuan sebelumnya, memecahkan masalah, menentukan apa yang mereka 

pahami dan tidak dipahami, serta bagaimana konsep baru dapat diterapkan untuk 

mempelajari konsep-konsep matematika yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui serangkaian 

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. 

Salah satu prinsip pembelajaran matematika adalah siswa harus belajar 

matematika dengan pemahaman agar siswa secara aktif dapat membangun 

pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki 
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sebelumnya (NCTM, 2000). Hal ini dimaksudkan bahwa dengan tingkat 

pemahaman yang baik, siswa akan dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi menggunakan konsep yang telah dimiliki.Selain itu, salah satu tujuan 

dari pembelajaran matematika di Indonesia dalam BSNP (2006: 148) adalah siswa 

harus menunjukkan kemampuan memahami suatu konsepmatematika, 

menjelaskan keterkaitan antar kosep dan menerapkan konsep-konsep ataupun 

algoritma secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat dalammenyelesaikan masalah. 

Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus dapat membuat siswa 

memperoleh pemahaman yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Winarno (2009) 

bahwa kemampuan pemahaman matematika merupakan suatu kekuatan yang 

harus diperhatikan dan diperlakukan secara fungsional dalam proses dan tujuan 

pembelajaran matematika, terlebih lagi sense memperoleh pemahaman 

matematika pada saat pembelajaran, hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui 

pembelajaran dengan pemahaman. 

Menurut Walle, dkk. (2010:23) pemahaman adalah suatu ukuran kualitas 

dan kuantitas koneksi yang ide baru miliki terhadap ide-ide yang telah 

ada.Seseorang dengan pemahaman matematika akan mampu menjelaskan atau 

membedakan suatu objek matematika (Munir, 2008:47). Lebih lanjut, Polya 

(2004) menyatakan bahwa seseorang yang benar-benar paham, ketika dihadapkan 

dengan suatu masalah dia tidak hanya tahu jawaban dari masalah tersebut, tetapi 

juga mampu menjelaskan kepada orang lain alasan mengapa prosedur tersebut 

digunakan. Oleh karena itu, siswa dikatakan paham terhadap suatu pokok bahasan 

dalam matematika jika siswa menguasai konsep matematika beserta 

keterkaitannya dan mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu siswa juga harus tahu alasan dan 

prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

Pemahaman siswa terhadap konsep matematika dapat dilihat dari hasil 

representasi siswa dalam memahami dan memecahkan masalah matematika 

(Anwar, dkk. 2016). Sedangkan menurut As’ari (2016) pemahaman siswa 

terhadap suatu konsep dapat dilihat ketika dia mengerjakan masalah, dia mampu 

menyajikan fakta-fakta bahwa ciri-ciri dari konsep yang dia gunakan ada di dalam 

soal yang dia kerjakan.Lebih lanjut, dalam NCTM 2000 disebutkan bahwa 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika dapat dilihat dari kemampuan 

siswa dalam: 1) mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan; 2) membuat 

contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal; 3) mempresentasikan suatu konsep 

dengan model, diagram, dan symbol; 4) mengubah suatu bentuk representasi ke 

bentuk yang lain; 5) mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep; 6) 

mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat yang 

menentukan suatu konsep; 7) membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

Hierbert (2003) mengklasifikasikan pemahaman matematika secara 

dikotomi antara pemahaman konseptual dan pemahaman prosedural. Menurut 

Hiebert (Susiswo, 2014) pemahaman konseptual merupakan pemahaman tentang 

hubungan yang terintegrasi dan fungsional dari konsep-konsep matematika. Lebih 

lanjut, Susiswo (2014) menyatakan bahwa hubungan antara konsep yang satu 

dengan konsep yang lainnya membentuk sebuah pengetahuan baru yang tidak 

dapat dipisahkan. Sedangkan pemahaman prosedural merupakan pemahaman 

dalam menggunakan simbol ataupun prosedur dalam menyelesaikan masalah 

matematika (Susiswo, 2014). Seseorang yang memiliki pemahaman prosedural 
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mungkin didukung atau mungkin juga tidak didukung oleh pemahaman 

konseptual. Pemahaman prosedural yang tidak didukung oleh pemahaman 

konseptual digambarkan oleh Skemp sebagai mengetahui penggunaan suatu 

prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur itu bisa bekerja. 

Skemp (2002:2) membedakan pemahaman menjadi dua, yaitu pemahaman 

instrumental dan pemahaman relasional. Menurut Skemp (2002:2) pemahaman 

instrumental merupakan kemampuan seseorang memahami konsep yang saling 

terpisah dan hanya hafal rumus dalam perhitungan sederhana. Sedangkan 

pemahaman relasional didefinisikan sebagai kemampuan seseorang menggunakan 

suatu prosedur matematis yang merupakan hasil menghubungkan berbagai konsep 

yang relevan dan mengetahui mengapa prosedur itu digunakan dalam 

menyelesaikan masalah (knowing both what to do and why). Adapun indikator 

pemahaman relasional menurut Skemp mengacu pada pemahaman konsep 

menurut Kilpatrick dan Findell (dalam Mustaghfirin, 2012), yaitu (1) mampu 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, (2) mampu mengklasifikasi 

objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk 

konsep tersebut, (3) mampu menerapkan konsep secara algoritma, (4) mampu 

memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari, (5) mampu 

menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika, dan 

(6) mampu mengaitkan berbagai konsep.  

Selinger (dalam Ruspiani, 2000:24) menyatakan bahwa pemahaman 

relasional dapat dikembangkan untuk membantu siswa membuat koneksi dan juga 

dapat digunakan untuk membantu mengerti konsep. Pemahaman relasional 

bersifat lebih bermakna. Lebih lanjut, Skemp (2002:9) menyatakan bahwa 

terdapat minimal 4 keuntungan dari pemahaman relasional matematis, antara lain: 

1) lebih mudah diadaptasi pada tugas atau persoalan baru, 2) lebih mudah untuk 

mengingat, 3) pemahaman relasional dapat lebih efektif sebagai tujuan 

pembelajaran itu sendiri, 4) skema relasional merupakan hal yang pokok dalam 

kualitas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman relasional matematis ini 

sangat diperlukan oleh siswa sebagai penunjang keberhasilannya dalam 

melakukan proses pembelajaran. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan mengamati 

lembar jawaban siswa, ditemukan bahwa rata-rata siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal aritmetika sosial yang guru berikan. Hanya ada beberapa 

siswa yang dapat menjawab dengan benar. Kebanyakan siswa hanya menghafal 

rumusnya saja, tanpa tahu bagaimana untuk menerapkannya dalam menyelesaikan 

masalah. Berikut salah satu contoh jawaban siswa dalam menyelesaikan soal 

aritmetika sosial yang menunjukkan bahwa siswa belum memahami konsep 

aritmetika sosial dengan baik. 

 
Gambar 1 Contoh Jawaban Siswa  

 

Berdasarkan contoh jawaban siswa pada Gambar 1.1, terlihat bahwa siswa 

tahu rumus untuk menentukan besarnya untung. Akan tetapi siswa tidak mengerti 

bahwa ketika harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka seharusnya yang 

diperoleh adalah rugi bukanlah untung. Selain itu, siswa juga mengalami 
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kesalahan komputasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang 

aritmetika sosial dan operasi bilangan bulat masih belum baik. 

Kejadian serupa juga pernah peneliti temukan ketika peneliti memberikan 

bimbingan belajar kepada beberapa siswa kelas vii, mereka hafal rumus-rumus 

yang ada tetapi tidak dapat menerapkan rumus tersebut dalam menyelesaikan 

masalah. Mereka kebingungan menentukan rumus mana yang dapat digunakan. 

Siswa cenderung tidak dapat menghubungkan konsep yang mereka punya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman relasional siswa masih belum optimal khususnya untuk pokok 

bahasan aritmetika sosial. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian 

tentang “Pemahaman Relasional Matematis Siswa Smp Dalam Menyelesaikan 

Masalah Aritmetika Sosial”. 

 

METODE 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan pemahaman 

relasional matematis siswa kelas IX-B SMP Attaraqqi Malang dalam 

memecahkan masalah aritmetika sosial.Proses pengumpulan data dilakukan 

melalui tes dan wawancara. Pertama, siswa diminta untuk mengerjakan soal tes 

atau lembar soal individu secara rinci dan jelas. Selanjutnya, lembar jawaban 

siswa dikoreksi dan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Kriteria kelompok yang dimaksud yaitu kelompok siswa dengan jawaban benar 

semua, benar sebagian, dan tidak ada jawaban yang benar. 

Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut, dipih satu siswa dari masing-

masing kelompok sebagai perwakilan untuk menjadi subjek penelitian. Dua siswa 

dipilih sebagai subjek penelitian dengan mempertimbangkan kemampuan 

memecahkan masalah aritmetika sosial yang diujikan agar pemahaman relasional 

matematis siswa dapat diungkap dengan akurat. Siswa yang dipilih sebagai subjek 

penelitian adalah siswa yang mampu memecahkan masalah aritmetika sosial, baik 

mampu menyelesaikan sebagian maupun keseluruhan masalah yang diberikan. 

Selain kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi siswa dalam 

tulisan maupun lisan juga dipertimbangkan. Kedua subjek yang telah ditetapkan 

kemudian diwawancarai untuk menggali informasi tentang apa yang telah mereka 

tuliskan pada lembar jawaban mereka. Selama proses wawancara berlangsung, 

subjek diminta untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dalam menyelesaikan 

soal yang telah dikerjakan.  

Semua data yang telah diperoleh melalui tes dan wawancara kemudian 

dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman (dalam Pawito, 2003:103) menyatakan bahwa teknik analisis interaktif 

terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying 

conclusions). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 22 Oktober 2017 di kelas IX-B MTs. 

Attaraqqi Malang. Sebanyak 33 siswa diminta untuk menyelesaikan masalah 

aritmetika sosial yang terdiri dari 2 butir soal.Dari 33 siswa tersebut, hanya 

terdapat 2 siswa yang berhasil menyelesaikan semua masalah dengan benar. 
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Adapun soal tes yang diberikan untuk mengetahui pemahaman relasional 

matematis siswa dalam menyelesaikan masalah aritmetika sosial adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Pak Ali merupakan penjual bubur ayam di kota Malang. Setiap hari 

dibutuhkan kurang lebih 10 kg beras dan 4 kg ayam untuk membuat bubur 

ayam. Pak Ali membeli beras dengan harga Rp. 10.000,00 per kg dan ayam 

potong dengan harga Rp. 25.000,00 per kg. Untuk 10 kg beras dan 4 kg ayam, 

Pak Ali dapat membuat 50 porsi bubur ayam. Tetapi pada hari itu tersisa 6 

porsi bubur ayam yang tidak habis terjual. Jika harga satu porsi bubur ayam 

Pak Ali adalah Rp. 7000,00, berapakah keuntungan/kerugian yang dialami 

Pak Ali pada hari itu? 

 

2. Sebuah toko pakaian memberi diskon 20% untuk kemeja dan 15% untuk 

celana. Rudi ingin membeli kemeja yang harganya Rp. 75.000,00 dan celana 

yang harganya Rp. 50.000,00 sebelum diskon. Jika Rudi ingin membeli lebih 

banyak celana daripada kemeja, ada berapa kemeja dan celana yang dapat 

Rudi beli dengan uang yang ia miliki Rp. 250.000,00? 

 

Lembar jawaban siswa kemudian dianalisis dan dikelompokkan ke dalam 3 

kategori, yaitu: jawaban benar semua, jawaban benar sebagian, dan jawaban salah 

semua. Responden yang dipilih sebagai subjek adalah siswa yang berasal dari 

kelompok jawaban benar semua dan benar sebagian. Dari masing-masing 

kelompok tersebut, dipilih 1 responden sebagai perwakilan sehingga diperoleh 2 

responden sebagai subjek penelitian. Contoh lembar jawaban dari kedua subjek 

yang telah dipilih dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Jawaban S1 untuk Soal No. 2 
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Gambar 3. Jawaban S2 untuk Soal No. 2 

 

Lembar jawaban kedua subjek dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui 

pemahaman relasional matematis siswa. Kemudian dilakukan wawancara 

terhadap kedua subjek yang pertanyaannya disesuaikan dengan indikator 

pemahaman relasional matematis. Dari hasil analisis data dan wawancara terhadap 

kedua subjek, diperoleh hasil sebagai berikut. 

S1 merupakan subjek pertama yang menjadi perwakilan dari kelompok 

siswa yang jawabannya benar semua. Sedangkan S2 merupakan subjek kedua 

yang menjadi perwakilan dari kelompok siswa yang jawabannya benar sebagian. 

Kedua subjek dapat menyelesaikan soal nomor 1 dengan baik dan benar. Anwar, 

dkk. (2016) menyatakan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep matematika 

dapat dilihat dari hasil representasi siswa dalam memahami dan memecahkan 

masalah matematika.Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap 

konsep untung/rugi cukup baik karena mereka dapat menyelesaikan soal nomor 1 

dengan benar. Namun, pemahaman siswa tersebut masih belum dapat dikatakan 

pemahaman relasional karena masalah nomor 1 yang mereka selesaikan 

merupakan masalah rutin dan sederhana. 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pada tahap mengidentifikasi masalah, 

S1 dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diketahui dan apa yang ditanya 

dengan baik dan benar. S1 menuliskan informasi yang diketahui dari soal pada 

lembar jawabannya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa S1 mampu memahami fakta dasar dan dapat membangun makna dari 

masalah yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Munir (2008: 47) bahwa 

seseorang dengan pemahaman matematika akan mampu menjelaskan atau 

membedakan suatu objek matematika, dalam hal ini objek yang dimaksud adalah 

informasi yang diberikan dalam masalah. 

Pada proses penyelesaian masalah, S1 terlebih dahulu menentukan besarnya 

masing-masing diskon untuk baju dan celana. Hal ini menunjukkan bahwa S1 

mampu mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 
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persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Selain itu, S1 juga mampu 

menerapkan konsep secara algoritma yang terlihat dari bagaimana proses S1 

dalam menyelesaikan masalah.Dalam menyatakan ulang konsepdiskon, S1 

menjelaskan apa yang dia ketahui tentang diskon, kemudian S1 menjelaskan 

prosedur yang digunakan untuk menentukan besarnya diskon dari kemeja maupun 

celana. Selain itu ketika diminta untuk menyatakan ulang konsep untung/rugi, S1 

menyebutkan rumus untuk menentukan untung ataupun rugi dan menjelaskan 

syarat agar dapat dikatakan untung ataupun rugi.Hal ini menunjukkan bahwa S1 

dapat menyatakan ulang konsep tentang untung/rugi dan juga diskon dengan 

cukup baik.  

Ketika diminta untuk memberikan contoh untung dan rugi, S1 telah dapat 

memberikan contoh untung dan rugi, namun contoh yang diberikan terbatas dalam 

kasus sederhana saja. Sedangkan kemampuan dalam mengaitkan dengan konsep 

matematika yang lain, S1mengaitkan konsep ketaksamaan yang diketahui dalam 

soal untuk menentukan banyaknya celana dan kemeja yang dapat dibeli. S1 

menjelaskandi soal disebutkan banyaknya celana yang dibeli harus lebih banyak 

daripada banyaknya kemeja dan total harganya tidak lebih dari Rp. 250.000. 

Kemudian S1 menetapkan banyaknya celanan dan kemeja yang dapat dibeli 

dengan caramencoba mengalikan banyaknya celana dan kemeja yang akan dibeli 

dengan harga masing-masingdan menjumlahkannya.Namun S1 tidak memberikan 

kemungkinan jawaban lain selain yang telah dia tuliskan pada lembar 

jawabannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap S1 ini peneliti 

menyimpulkan bahwa pemahaman relasional S1 sudah cukup baik karena selain 

dapat menerapkan prosedur, S1 juga dapat menjelaskan alasan mengapa dia 

menggunakan prosedur tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Skemp (2002) 

yang menyatakan bahwa seseorang dengan pemahaman relasional akan mampu 

menggunakan suatu prosedur matematis yang merupakan hasil menghubungkan 

berbagai konsep dan mengetahui mengapa prosedur itu digunakan dalam 

menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pada tahap mengidentifikasi masalah, 

S2 dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diketahui dan apa yang ditanya 

dengan benar. S2 menuliskan informasi yang diketahui dari soal pada lembar 

jawabannya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa S2 

telah mampu memahami fakta dasar dan dapat membangun makna dari masalah 

yang diberikan.Kemudian pada proses penyelesaian masalah, S2 juga terlebih 

dahulu menentukan besarnya diskon untuk masing-masing celana dan kemeja. Hal 

ini menunjukkan bahwa S2 mampu mengklasifikasi objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. S2 juga 

mampu menerapkan konsep secara algoritma yang terlihat dari bagaimana proses 

S2 dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi, S2 tidak dapat mengaitkan 

informasi yang diberikan pada soal dengan tepat sehingga dia tidak dapat 

menyelesaikan masalah dengan benar. S2 tidak memperhatikan ketentuan pada 

soal bahwa celana yang dibeli harus lebih banyak daripada kemeja. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan juga wawancara yang telah dilakukan 

terhadap subjek penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman relasional 

matematis siswa dengan kemampuan matematika tinggi masih belum optimal 
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karena siswa masih belum bisa memberikan berbagai bentuk representasi dalam 

menyelesaikan masalah. Sedangkan siswa dengan kemampuan matematika 

rendah, pemahaman relasionalnya masih kurang karena tidak dapat memberikan 

penjelasan yang baik tentang prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan 

masalah. Selain itu siswa juga masih kesulitan dalam mengaitkan konsep 

aritmetika sosial dengan konsep matematika yang lainnya. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan 

penelitian lebih lanjut terutama dalam pengembangan pemahaman relasional 

matematis siswa, terlebih pada materi aritmetika sosialkarena dalam meyelesaikan 

masalah aritmetika sosial siswa sangat terpaku oleh prosedur yang diberikan oleh 

guru maupun yang sudah tertera di dalam buku. Tidak sedikit siswa yang hanya 

menghafal rumus-rumus yang ada pada materi aritmetika sosial tanpa mengetahui 

bagaimana mengaplikasikan rumus tersebut dengan tepat dalam menyelesaikan 

masalah. 

Dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan metode yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran dan memberikan kesempatan siswa untuk menggali informasi 

serta membangun konsepnya sendiri. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran akan 

lebih bermakna dan konsep yang siswa pelajari lebih mudah dipahami. Selain itu, 

sebaiknya guru membiasakan memberikan siswa soal-soal berbentuk pemecahan 

masalah, yang tidak hanya bersifat prosedural saja agar pemahaman siswa 

menjadi lebih berkembang. 
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RME (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION) DENGAN MEDIA 

LEGO BRICKS PADA MATERI POLA BILANGAN 

Deka Inggrit Ratna Wati 1), Aning Wida Yanti 2) 
1)Universitas Negeri Malang 

2) Prodi Pendidikan Matematika UINSA Surabaya  

deka.inggrit@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil perangkat 

pembelajaran bercirikan RME (Realistic Mathematics 

Education) dengan media LEGO bricks pada materi pola 

bilangan yang valid, praktis, dan efektif. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan adalah RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) dan LKS (Lembar Kegiatan Siswa). 

Model pengembangan mengacu pada model pengembangan 

Plomp (2013:19) terdiri atas: (1) tahap pendahuluan 

(preliminary research), (2) tahap prototipe atau pengembangan 

produk (prototyping phase), dan (3) tahap asesmen (assessment 

phase). Uji kevalidan dilakukan validator ahli dan praktisi. 

Sedangkan uji kepraktisan dan uji keefektifan dilakukan dengan 

menerapkan produk pada 33 siswa kelas VIII sebagai subjek uji 

coba dengan diamati satu praktisi dan satu observer. Hasil 

analisis data menunjukan: (1) skor validasi RPP dan LKS 

berturut-turut 3,57 dan 3,58, (2) skor kepraktisan RPP dan LKS 

berturut-turut 3,78 dan 3,27, dan (3) 81,82% siswa mendapatkan 

nilai di atas KKM yaitu lebih dari atau sama dengan 75. Dengan 

demikian, dihasilkan perangkat pembelajaranyang valid, praktis, 

dan efektif. 

Kata kunci: LEGO bricks, perangkat pembelajaran, pola bilangan, 

RME. 

 

Dalam sepuluh tahun terakhir, terlihat perubahan Kurikulum 2006 ke 

Kurikulum 2013. Rawa (2016) menyebutkan perubahan ini mencakup pola pikir 

sampai dengan perubahan perilaku guru dan siswa di dalam pembelajaran, beserta 

aturan dan dokumen terkait. Dalam pembelajaran matematika perubahan terjadi 

pada susunan materi yang berbeda pada setiap kelas maupun jenjang salah 

satunya pada materi pola bilangan. Pola bilangan sebelumnya dipelajari di kelas 

VII semester ganjil berubah menjadi dipelajari di kelas VIII semester ganjil. 

Selain perubahan materi dalam susunan KI (Kompetensi Inti) dan KD 

(Kompetensi Dasar), perubahan kurikulum juga meliputi standar proses. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses menyatakan 

bahwa proses pembelajaran hendaknya dirancang dan diimplementasikan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Keaktifan belajar dan kemampuan siswa dalam memahami 

mailto:deka.inggrit@gmail.com
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materi tidak terlepas dari perangkat pembelajaran yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. Perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan menyusun 

RPP serta memilih bahan ajar penunjang proses belajar yang mampu memberi 

kesempatan siswa berperan aktif. Namun berdasarkan wawancara, bahan ajar 

yang digunakan yaitu LKS masih belum memfasilitasi karena hanya berisi 

ringkasan materi dan latihan soal serta tidak adanya kegiatan yang mendorong 

siswa untuk berperan aktif. Hal tersebut membuat guru perlu mengembangkan 

LKS.  

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang 

berpusat pada siswa (student centered).Selain melakukan perencanaan, guru juga 

perlu memerhatikan pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan 

yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan 

yang dapat memicu siswa beperan aktif adalah RME (Realistic Mathematics 

Education). Hal ini didukung oleh Praramadhani (2014) yang menyatakan bahwa 

perangkat pembelajaran yang menggunakan pendekatan RME dapat mengaktifkan 

siswa sekaligus mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan sehari-

hari siswa. 

Freudenthal dalam Wijaya (2012:20) berpendapat bahwa matematika 

merupakan aktivitas manusia, bukan sebagai ilmu pengetahuan yang harus 

dipindahkan dari guru kesiswa. Pandangan Freudenthal tersebut menjadi dasar 

bagi pengembangan RME. Prinsip utama RME adalah bahwa matematika harus 

bermakna bagi siswa, yang dicapai dengan memberikan permasalahan kontekstual 

sebagai titik awal pembelajaran matematika. Wijaya (2012:21) mengatakan, kata 

“realistik” tidak berarti bahwa permasalahan-permasalahan yang dipakai harus 

bias ditemui pada kehidupan sehari-hari. Kata “realistik” berarti bahwa 

permasalahan yang dipakai harus bermakna dan dapat dibayangkan (imaginable) 

oleh siswa. Selama proses pembelajaran, siswa harus didorong untuk menemukan 

kembali (reinvention) serta mengembangkan strategi dan gagasan. Adapun 

karakteristik RME menurut Zulkardi (2010:6) adalah (1) penggunaan konteks, (2) 

penggunaan  model, (3) pemanfaatan hasil konstruksi siswa, (4) interaktifitas, dan 

(5) keterkaitan. 

Selain itu, menurut Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, proses 

pembelajaran matematika hendaknya berangkat dari hal-hal yang bersifat 

kongkret menuju abstrak sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru 

dituntut lebih banyak menggunakan media dan alat peraga yang menarik yang 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. Melalui penggunaan media diharapkan 

peserta didik lebih terlibat dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. LEGO 

bricks dipilih sebagai media yang membantu siswa untuk membangun dan 

meluaskan materi. LEGO bricks dapat digunakan untuk mengajarkan pola 

bilangan. Jannah (2014) menyatakan bahwa pembelajaran berbantuan media 

LEGO bricks dapat meningkatkan keaktifan belajar dan juga hasil belajar siswa. 

Dalam pembelajaran RME, Wijaya (2012:21) mengatakan bahwa konteks tidak 

harus berupa masalah dunia nyata namun salah satunya bisa dalam bentuk 

permainan. Oleh karena itu, LEGO bricks yang merupakan permainan bongkar 

pasang cocok dijadikan sebagai titik awal pembelajaran dalam pembelajaran 

bercirikan RME untuk memahami materi pola bilangan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS bercirikan RME dengan media LEGO bricks pada materi pola 

bilangan yang valid, praktis, dan efektif. Dengan adanya penelitian ini, peneliti 

berharap perangkat pembelajaran yang dibuat dapat digunakan sebagai acuan 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami materi pola bilangan 

dengan baik serta mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian pengembangan ini dilakukan berdasarkan model penelitian dan 

pengembangan Plomp dkk. Menurut Plomp (2013:19), penelitian pengembangan 

terdiri dari tiga tahap atau fase, yaitu: (1) tahap pendahuluan (preliminary 

research), (2) tahap prototipe atau pengembangan produk (prototyping phase), 

dan (3) tahap asesmen (assessment phase). 

 Produk hasil pengembangan pada penelitian ini diuji kualitasnya 

menggunakan uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Uji kevalidan dilakukan 

untuk mengetahui apakah produk tersebut dibutuhkan dan pembuatannya 

berdasarkan kaidah keilmuan. Uji ini dilakukan oleh validator ahli, yaitu seorang 

dosen matematika yang minimal telah menempuh pendidikan magister, dan 

validator praktisi, yaitu seorang guru matematika SMP kelas VIII yang telah 

berpengalaman mengajar minimal selama tiga tahun, dengan memberikan skor 

untuk setiap aspek dan/atau menuliskan saran pada lembar validasi produk. 

Sedangkan uji kepraktisan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

produk dalam penelitian ini dapat digunakan sesuai tujuan awal pembuatannya. 

Uji ini dilakukan dengan meminta observer untuk menilai aktivitas guru dan siswa 

pada lembar observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, 

uji keefektifan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkatkeberhasilan 

produk dalam membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Uji ini 

dilakukan dengan memberikan soal uji kompetensi kepada siswa. Subjek coba 

dalam penelitian ini adalah 33 siswa kelas VIII-C SMP Negeri 24 Malang. 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan berpedoman pada teknik analisis 

data dalamHobri (2010: 52), yaitu: (1) melakukan rekapitulasi data penilaian 

kevalidan model ke dalam tabel, (2) menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari 

semua validator untuk setiap indikator, (3) menentukan rata-rata nilai untuk setiap 

aspek, (4) menentukan nilai rata-rata nilai semua aspek. Hasil yang diperoleh 

ditentukan kriteria kevalidannya menggunakan Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Penentuan Tingkat Kevalidan (direduksi dari Hobri, 2010: 53) 

Nilai Tingkat Kevalidan Keterangan 

 

 

 

 

 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

Tidak revisi 

Tidak Revisi 

Revisi Sebagian 

Revisi Sebagian 

Revisi Total 

 

Data hasil uji kepraktisan dianalisis menggunakan langkah-langkah yang 

serupa dengan langkah analisis data hasil uji validasi. Selanjutnya, hasil yang 

diperoleh ditentukankriteria kepraktisannya menggunakan Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Penentuan Tingkat Kepraktisan (direduksi dari Hobri, 2010: 56) 

Nilai        Tingkat Kepraktisan Keterangan 

 

 

 

 

 

Sangat Praktis 

Praktis 

Cukup Praktis 

Kurang Praktis 

Tidak Praktis 

Tidak revisi 

Tidak Revisi 

Revisi Sebagian 

Revisi Sebagian 

Revisi Total 

 

Data untuk uji keefektifan adalah dengan menghitung nilai akhir  tiap siswa 

sesuai dengan pedoman penilaian pada RPP. Siswa dapat dinyatakan tuntas jika 

nilai evaluasi akhirnya lebih atau sama dengan nilai KKM yang ditetapkan yaitu 

75. Apabila hasil evaluasi siswa sebanyak lebih atau sama dengan 80%, maka 

perangkat pembelajaran dikatakan efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian pengembangan ini adalah perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS bercirikan RME dengan media LEGO bricks pada materi pola 

bilangan. KD (Kompetensi Dasar) yang dipilih adalah KD 3.1 dan 4.1 yang diatur 

dalam Permedikbud Nomor 24 Tahun 2016 kelas VIII SMP. Perangkat 

pembelajaran bercirikan RME yang dimaksud adalah perangkat pembelajaran 

yang disusun berdasarkan karakteristik RME dalam langkah-langkah 

pembelajaran pada RPP dan aktivitas siswa pada LKS. Penyusunan RPP 

berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Tabel 3 berikut menunjukkan 

langkah pembelajaran yang dimaksud.  

 

Tabel 3. Kegiatan Pembelajaran Matematika bercirikan Karakteristik RME 

Karakteristik 

RME 
Kegiatan Pembelajaran 

Penggunaan 

Konteks 

• Siswa diberi permasalahan situasi/konteks yang berhubungan dengan 

materi sebagai titik awal pembelajaran.  

Penggunaan 

Model 

Level siuasional 

• Siswa mempresentasikan permasalahan situasi/konteks dapat berupa 

permainan menggunakan LEGO Bricks 

Level referensial 

• Siswa membuat gambar atau ilustrasi yang dapat menggambarkan konteks 

(pematematikaan horisontal). 

Level General 

• Siswa membentuk suatu barisan bilangan berdasarkan gambar/ilustrasi 

yang telah dibuat. 

• Siswa mencari hubungan antar suku yang berurutan dan menemukan pola 

• Siswa dapat menentukan barisan bilangan selanjutnya tanpa menggunakan 

konteks 

Level Formal 

• Siswa dapat menentukan suku ke-n atau membuat generalisasi berupa 

rumus dari barisan bilangan yang diberikan (pematematikaan vertikal) 

Pemanfaatan 

Hasil 

Konstruksi 

• Siswa membentuk suatu barisan bilangan berdasarkan gambar/ilustrasi 

yang telah dibuat 

• Siswa mencari hubungan antar suku yang berurutan dan menemukan pola 
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Siswa • Siswa dapat menentukan barisan bilangan selanjutnya tanpa menggunakan 

konteks 

• Siswa dapat menentukan suku ke-n atau membuat generalisasi berupa 

rumus dari barisan bilangan yang diberikan (pematematikaan vertikal) 

• Siswa menggunakan rumus suku ke-n yang ditemukan untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. 

Interaktivitas 

• Siswa mendiskusikan LKS dengan teman sekelompok masing-masing 

• Siswa menanyakan kesulitan pada guru (jika diperlukan) 

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain 

di depan kelas 

• Siswa menanggapi hasil diskusi yang dipresentasikan di depan kelas 

Keterkaitan 
• Siswa menggunakan konsep lain yang dibutuhkan dalam menemukan 

rumus suku ke-n dari barisan suatu pola bilangan dan menyelesaikan 

permasalahan terkait pola bilangan 

 

Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk tiga pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, siswa mengerjakan LKS 1 yang terdiri dari dua kegiatan 

berisi tentang materi pola bilangan bulat dan pola bilangan persegi. Pada 

pertemuan kedua, siswa mengerjakan LKS 2 yang juga berisi dua kegiatan berisi 

tentang materi pola bilangan persegi panjang dan pola bilangan segitiga. 

Sedangkan pada pertemuan ketiga, siswa mengerjakan LKS 3 yang berisi tentang 

materi pola bilangan segitiga pascal. 

Uji kevalidan, kepraktisan, dan uji keefektifan telah dilaksanakan. Uji 

kevalidan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penelitian pengembangan ini 

sudah sesuai dengan kaidah keilmuan. Berdasarkan uji kevalidan perangkat 

pembelajaran memperoleh skor rata-rata untuk RPP dan LKS secara berturut-turut 

adalah 3,58 dan 3,57, sehingga dinyatakan valid. Hal ini berarti perangkat 

pembelajaran sudah sesuai dengan kaidah keilmuan. Tabel 4 dan Tabel 5 berikut 

berturut-turut menyajikan analisa hasil uji kevalidan RPP dan LKS. 

 
Tabel 4. Analisa Data Hasil Validasi RPP 

                  Aspek yang Dinilai 
Rata-rata skor dari   

kedua validator 

Aspek Kelayakan Isi 3,46 

Aspek KesesuaiandenganKarakteristikRME   (Realistic 

Mathematics Education)  
3,6 

Aspek Kebahasaan 3,88 

 
Tabel 5. Analisa Data Hasil Validasi LKS 

                Aspek yang Dinilai 
Rata-rata skor dari  

kedua validator 

Aspek Kelayakan Isi 3,7 

Aspek KesesuaiandenganKarakteristikRME (Realistic 

Mathematics Education)  
3,4 

AspekKebahasaan 3,5 

Aspek Penyajian 3,33 

Aspek Kegrafisan 4 

 

Uji kepraktisan dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian pengembangan ini dapat digunakan atau dipraktikan dalam 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran telah memenuhi kriteria praktis karena 
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berdasarkan analisa data hasil uji kepraktisan, skor kepraktisan RPP 3,78 dan skor 

kepraktisan LKS 3,27. Hal ini berarti keterlaksanaan perangkat pembelajarn untuk 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas baik. Tabel 6 menyajikan data hasil uji 

kepraktisan RPP dan Tabel 7 menyajikan analisa data hasil uji kepraktisan LKS. 

 

Tabel 6. Analisa Data Hasil Uji Kepraktisan RPP 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Kepraktisan 

Kriteria 

Kevalidan 

Observasi Kegiatan Guru 

1 Guru memberikan salam, mengarahkaan siswa  untuk 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 
3,75       Praktis 

2 Guru mengingatkan siswa tentang materi sebelumnya atau 

materi prasyarat dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan umpan (apersepsi). 

3,5    Praktis 

3 Guru memotivasi siswa dengan memberikan contoh 

permasalahan sehari-hari atau manfaat mengenai materi 

yang akan dipelajari. 

3,75   Praktis 

4 Guru memfasilitasi diskusi antarsiswa dan diskusi kelas 

selama pembelajaran sesuai karakteristik “interaktivitas” 

RME. 

4 
  Sangat 

Praktis 

5 Guru memfasilitasi kegiatan “mengamati” dengan meminta 

siswa mengamati dan memahami LKS kegiatan Ayo 

Mengamati  bercirikan karakteristik “penggunaan konteks” 

RME. 

4 
  Sangat 

Praktis 

6 Guru memfasilitasi kegiatan “menanya” dengan 

mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan pada LKS 

kegiatan Ayo Menanya bercirikan karakteristik 

“interaktivitas” RME. 

3,75   Praktis 

7 Guru memfasilitasi kegiatan “mengumpulkan data” dengan 

mengarahkan siswa menggunakan media LEGO bricks 

sesuai dengan kegiatan Ayo Menggali Informasi bercirikan 

karakteristik “penggunaan model” secara progresif, 

“pemanfaatan hasil konstruksi siswa”, dan “keterkaitan” 

RME. 

3,75  Praktis 

8 Guru memfasilitasi kegiatan “mengasosiasi” dengan 

mengarahkan siswa mengerjakan LKS kegiatan Ayo 

Menalar bercirikan karakteristik “keterkaitan” RME. 

3,75  Praktis 

9 Guru memfasilitasi kegiatan “mengomunikasikan” dengan 

mengarahkan siswa menuliskan apa yang telah dipelajari 

dan kesimpulan didapat pada LKS kegiatan Ayo Berbagi 

bercirikan karakteristik “intertivitas” RME kemudian 

meminta beberapa siswa/kelompok untuk menyajikan hasil 

kerja mereka. 

3,75   Praktis 

10 Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas. 
3,75   Praktis 

Observasi Kegiatan Siswa 

1 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan umpan mengenai 

materi sebelumnya atau materi prasyarat. 
4 

Sangat 

Praktis 

2 Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok untuk 

mengerjakan kegiatan-kegiatan pada LKS. 
4 

Sangat 

Praktis 

3 Siswa melakukan kegiatan “mengamati” dengan mengamati 

dan memahami LKS kegiatan Ayo Mengamati  bercirikan 

karakteristik “penggunaan konteks” RME. 

4 
Sangat 

Praktis 
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4 Siswa melakukan kegiatan “menanya” dengan membuat 

pertanyaan pada LKS kegiatan Ayo Menanya bercirikan 

karakteristik “interaktivitas” RME. 

3,75 Praktis 

5 Siswa melakukan kegiatan “mengumpulkan data” dengan 

menggunakan media LEGO bricks sesuai dengan kegiatan 

Ayo Menggali Informasi bercirikan karakteristik 

“penggunaan model” secara progresif, “pemanfaatan hasil 

konstruksi siswa”, dan “keterkaitan” RME. 

3,75 Praktis 

6 Siswa melakukan kegiatan “mengasosiasi” dengan 

mengerjakan LKS kegiatan Ayo Menalar bercirikan 

karakteristik “keterkaitan” RME. 

4 
Sangat 

Praktis 

7 Siswa melakukan kegiatan “mengomunikasikan” dengan 

menuliskan apa yang telah dipelajari dan kesimpulan 

didapat pada LKS kegiatan Ayo Berbagi bercirikan 

karakteristik “interaktivitas” RME, kemudian siswa 

menyajikan hasil kerja mereka. 

3,75 Praktis 

8 Siswa bersama-sama dengan guru menarik kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas. 
3,75 Praktis 

 

Tabel 7. Analisa Data Hasil Uji Kepraktisan LKS 

No        Aspek yang Dinilai 
Skor  

Kepraktisan 
Kriteria 

1 Kalimat dan bahasa yang digunakan dalam 

LKS mudah dipahami 
3,21 

Cukup 

Praktis 

2 Informasi, petunjuk kerja, dan pertanyaan pada 

LKS mudah dipahami 
3,18 

Cukup 

Praktis 

3 LKS yang digunakan dalam pembelajaran 

memuat kegiatan belajar yang menarik. 
3,42 Praktis 

4 Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

membuat saya terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

3,39 Praktis 

5 Belajar dengan menggunakan LKS 

menyenangkan karena tampilannya menarik. 
3,52 Praktis 

6 Saya mudah memahami penggunaan materi 

yang dipelajari karena menggunakan masalah 

sehari-hari 

3,03 
Cukup 

Praktis 

7 Saya dapat membayangkan masalah sehari-

hari yang digunakan pada LKS 
3,00 

Cukup 

Praktis 

8 Kegiatan belajar pada LKS memberikan saya  

kesempatan untuk menemukan konsep dan 

menyelesaikan masalah. 

3,33 Praktis 

9 Kegiatan belajar pada LKS mendorong saya 

untuk mengembangkan model dalam 

menyelesaikan masalah. 

3,15 
Cukup 

Praktis 

10 Kegiatan belajar pada LKS mendorong saya 

untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan 

teman atau lingkungan. 

3,48 Praktis 
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11 Kegiatan belajar pada LKS menuntut saya 

dapat menggunakan pengetahuan yang telah 

saya miliki sebelumnya untuk menemukan 

konsep dan menyelesaikan masalah 

3,24 
Cukup 

Praktis 

12 Kegiatan belajar pada LKS memberi saya 

kesempatan untuk mengungkapkan gagasan 

dengan bahasa saya sendiri. 

3,21 
Cukup 

Praktis 

 

 Revisi produk  didasarkan pada saran atau komentar yang diberikan oleh 

validator ketika proses validasi serta dari praktisi dan observer ketika proses uji 

coba. Revisi produk sebelum dan sesudah revisi disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8 Revisi Perangkat Pembelajaran 

Komentar atau Saran Perbaikan 

RPP 

• Pada langkah-langkah pembelajaran, 

masih belum terlihat penyampaian 

informasi tujuan pembelajaran. 

• Penjabaran materi pembelajaran kurang, 

yang ada hanya peta konsep materi.  

• Alokasi waktu pada pertemuan ketiga 

dirasa tidak cukup untuk menyampaikan 

materi yang telah disusun. 

• Latihan soal di setiap pertemuan untuk 

tiap individu masih belum ada  

• Menuliskan  penyampaian informasi tujuan 

pembelajaran pada langkah pembelajaran. 

• Menjabarkan peta konsep menjadi materi 

yang lebih lengkap. 

• Memperbaiki alokasi waktu pada pertemuan 

ketiga 

• Memberi keterangan pada RPP bahwa LKS 

diberikan pada tiap individu bukan per 

kelompok sehingga latihan soal yang 

terdapat pada kegiatan Ayo Menalar 

dikerjakan tiap individu secara 

berkelompok. 

LKS 

• Keterangan gambar dan objek tidak ada. 

 

• Konsistensi dalam pemakaian istilah 

persegi dan persegi satuan. 

 

• Tujuan pembelajaran belum tertulis pada 

LKS. 

• Menambahkan keterangan pada 

objek/gambar. 

• Memperbaiki istilah yang menimbulkan 

makna ganda dan mengganti istilah 

“persegi” dengan “persegi satuan”. 

• Tidak ada perbaikan, tujuan sudah tertulis 

secara deskriptif pada LKS. 

Tes Uji Kompetensi 

• Pada soal nomor 2, perlu adanya tambahan 

keterangan untuk menentukan pola 

bilangan ke-1, 2, 3, ... 

• Memperbaiki soal nomor 2. 

 

Uji keefektifan dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian pengembangan telah sesuai dengan tujuan dari penelitian 

pengembangan yang telah dirancang. Berdasarkan hasil uji perangkat 

pembelajaran yang dilaksanakan pada 33 siswa memenuhi criteria efektif karena 

81,82% peserta didik mendapatkan nilai akhir lebih dari atau sama dengan75. 

Tabel 8 berikut  adalah uraian dar inilai yang didapat oleh peserta didik. 

 
Tabel 8. Data Hasil Tes Uji Kompetensi Siswa 

No 
Inisial 

Siswa 

Nilai 

Akhir 
Keterangan No 

Inisial 

Siswa 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 
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1 AS 95 Tuntas 18 MAP 85 Tuntas 

2 ADPS 85 Tuntas 19 MFR 92,5 Tuntas 

3 AYS 80 Tuntas 20 NNPA 85 Tuntas 

4 AB 80 Tuntas 21 NBSS 80 Tuntas 

5 AS 77,5 Tuntas 22 NFF 62,5 Tidak Tuntas 

6 ANJ 75 Tuntas 23 PGP 80 Tuntas 

7 BAS 95 Tuntas 24 RRAI 70 Tidak Tuntas 

8 BYJ 92,5 Tuntas 25 RPGS 75 Tuntas 

9 DED 75 Tuntas 26 RAAP 62,5 Tidak Tuntas 

10 DM 77,5 Tuntas 27 RRF 67,5 Tidak Tuntas 

11 DEM 77,5 Tuntas 28 SES 67,5 Tidak Tuntas 

12 HKR 85 Tuntas 29 SOCP 77,5 Tuntas 

13 JNR 65 Tidak Tuntas 30 SAT 75 Tuntas 

14 KSM 80 Tuntas 31 TRAK 77,5 Tuntas 

15 KD 75 Tuntas 32 YJSU 87,5 Tuntas 

16 LAR 75 Tuntas 33 YFA 80 Tuntas 

17 MRSW 77,5 Tuntas     

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Perangkat pembelajaran bercirikan RME dengan media LEGO bricks pada 

materi pola bilangan untuk kelas VIII SMP dinyatakan valid, praktis, dan efektif, 

sehingga secara umum perangkat pembelajaran tidak perlu direvisi. Meskipun 

demikian, beberapa revisi tetap dilaksanakan berdasarkan saran dan komentar 

validator demi penyempurnaan produk. 

Produk yang dikembangkan memiliki kelebihan yaitu (1) perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dirancang agar siswa berperan aktif dalam 

mengkonstruksi konsep mengenai pola bilangan dengan diawali masalah 

kontekstual; (2) masalah konteks/situasi yang digunakan dalam perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan mudah dibayangkan oleh siswa; (3) LKS yang 

dikembangkan memiliki tampilan yang menarik, sehingga dimungkinkan siswa 

menjadi bersemangat dalam mempelajari materi pola bilangan; (4) perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan telah diuji cobakan pada siswa kelas VIII 

dalam satu kelas yang belum menerima materi pola bilangan. Dengan demikian, 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan terbukti memungkinkan untuk 

diterapkan dalam pembelajaran; (5) perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

didasarkan pada permendikbud terbaru dan yang masih berlaku hingga saat ini;  

(6) perangkat pembelajaran ini dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas karena telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Selain itu 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki beberapa kelemahan antara 

lain, (1) perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS bercirikan RME pada 

pokok bahasan pola bilangan disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas VIII 

SMP Negeri 24 Kota Malang, sehingga untuk karakteristik siswa yang berbeda 

perlu dilakukan observasi lebih lanjut; (2) perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan terbatas pada KD 3.1 dan 4.1 kelas VIII Kurikulum 2013. 

Perangkat pembelajaran ini dapat menjadi alternatif perangkat pembelajaran 

pola bilangan di sekolah. Namun dengan beberapa catatan, yaitu (1) sebaiknya 

terdapat penilaian autentik dan non-autentik untuk ranah pengetahuan dan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 372 

 

  
 

keterampilan pada penelitian serupa. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara 

menilai LKS atau memberi kuis untuk setiap pertemuan sebagai tugas portofolio; 

(2) LKS 3 Aktivitas 2 dapat digunakan sebagai materi pengayaan dalam 

pembelajaran; (3) pokokbahasan perangkat pembelajaran ini hanya terbatas pada 

pola bilangan. Oleh karena itu,diharapkan ada pengembangan perangkat 

pembelajaran yang lebih lanjut pada materi lain. 
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MELATIHKAN STRATEGI KOGNITIF DALAM MEMAHAMI MATERI 

DAN PEMECAHAN MASALAH UNTUK MENUMBUHKAN 

KEMAMPUAN METAKOGNITIF MAHASISWA PADA MATERI TOERI  

BILANGAN  

Aning Wida Yanti 
Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  UINSA Surabaya 

aning.widayanti@uinsby.ac.id 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberian 

pelatihan strategi-strategi kognitif dalam memahami materi 

matematika, yang meliputi:  (1) strategi rehearsal yakni 

menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir, (2) strategi elaborasi 

yakni  membuat ringkasan, dan (3) strategi organisasi yakni membuat 

peta konsep dan pemberian pelatihan strategi-strategi kognitif dalam 

pemecahan masalah matematika, yang meliputi: (1) strategi-strategi 

heuristik, (2) berpikir maju, (3) berpikir mundur, (4) berpikir induktif, 

dan (5) berpikir deduktif kepada mahasiswa semester tiga FTK 

UINSA Surabaya pada matakuliah Teori Bilangan. Pemberian 

pelatihan strategi kognitif ini dituangkan dalam bentuk brosur strategi 

kognitif.  Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa 

diberikan penugasan untuk memahami materi dengan menerapkan 

strategi kognitif dalam memahami materi  pada buku resume dan 

penugasan untuk mengerjakan soal latihan dengan menerapkan 

strategi kognitif dalam pemecahan masalah pada buku latihan. Dari 

hasil tes kinerja dalam menerapkan strategi kognitif dalam memahami 

materi dan pemecahan masalah matematika menunjukkan bahwa 80% 

mahasiswa kemampuan metakognitifnya minimal sedang. Mahasiswa 

yang semula kurang mengetahui bagaimana dia belajar dan 

memproses informasi menjadi mengerti dan bisa memilih strategi 

kognitif mana yang dapat digunakan untuk memahami materi dan 

mahasiswa dapat menyuarakan proses berpikirnya pada saat mereka 

memecahkan masalah di muka kelas, terutama yang menyangkut 

kapan, mengapa, dan bagaimana menggunakan strategi kognitif 

tertentu untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan metakognitifnya tumbuh dengan pemberian 

latihan yang diberikan. 

Kata kunci: pelatihan strategi kognitif, memahami materi, 

pemecahan masalah, brosur strategi kognitif, kemampuan 

metakognitif 
 

Perubahan Kurikulum membawa perubahan paradigma dalam pembelajaran 

di Perguruan Tinggi dari mahasiswa sebagai penerima informasi menjadi 

mahasiswa mengkonstruk sendiri pengetahuan sehingga dalam perkuliahan dosen 

bukan lagi satu-satunya sumber belajar, dosen hanya sebagai fasilitator, motivator, 

inspirator dan mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari 

rujukan materi perkuliahan dari buku apapun, dari sumber manapun.  

mailto:aning.widayanti@uinsby.ac.id
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Berdasarkan pengalaman peneliti selama proses pembelajaran jika 

dilakukan dengan metode ceramah dimana dosen menjelaskan materi dengan 

detail dan mahasiswa mencatat dan mendengarkan penjelasan dosen 

mengakibatkan mahasiswa menjadi pasif, cenderung menuggu informasi, bahkan 

ada yang mengantuk sehingga pembelajaran tidaklah efektif maka peneliti 

melakukan perubahan dimana sebelum pembelajaran di kelas mahasiswa 

diberikan penugasan untuk membaca materi dan menuliskan pemahamannya pada 

buku resume. Mahasiswa belum mengetahui bagaimana belajar dengan cara 

mereka sendiri karena dari resume yang dibuat asal-asalan dan sekedar copy paste 

saja sehingga ketika diminta menjelaskan pemahamnnya dari apa yang dia tulis 

mereka tidak bisa dan tidak faham. Latihan soal yang dikerjakan pada buku 

latihan hanya soal yang mudah saja dimana prosedurnya sama persis dengan yang 

sudah dibahas di kelas. Untuk soal yang bervariasi dan membutuhkan pemikiran 

mahasiswa tidak dapat mengerjakan. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan 

metakognitif mahasiswa dalam memahami materi dan pemecahan masalah masih 

kurang. 

Nur (2000) mengemukakan bahwa metakognisi berhubungan dengan 

berpikir siswa tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka 

menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. Misalnya, seseorang 

dengan tipe belajar visual mengetahui bahwa membuat suatu peta konsep 

merupakan cara terbaik baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah besar 

informasi baru. Nur (2002) mengemukakan secara operasional tentang 

kemampuan metakognitif yang dapat diajarkan kepada siswa, seperti 

kemampuan–kemampuan untuk menilai pemahaman mereka sendiri, menghitung 

berapa waktu yang mereka butuhkan untuk mempelajari sesuatu, memilih rencana 

yang efektif untuk belajar atau memecahkan masalah, bagaimana cara memahami 

ketika ia tidak memahami sesuatu dan bagaimana cara memperbaiki diri sendiri, 

kemampuan untuk memprediksi apa yang cenderung akan terjadi atau mengatakan 

mana yang dapat diterima oleh akal dan mana yang tidak. 

Metakognisi sebagai pengetahuan dan keterampilan tentu dapat ditingkatkan 

melalui pengajaran atau pelatihan. Berkenaan dengan pelatihan metakognitif (bisa 

juga untuk strategi belajar). Melatihkan metakognisi sebagai pengetahuan dan 

keterampilan tentu dapat ditingkatkan melalui pengajaran atau pelatihan. 

Kemampuan metakognitif sebagai salah satu aspek pengetahuan dan tujuan 

pembelajaran matematika perlu diajarkan dan dilatihkan kepada mahasiswa. 

Anderson & Krathwohl (2001) mengemukakan strategi kognitif yang sangat 

penting untuk diajarkan kepada siswa yaitu strategi-strategi kognitif dalam 

memahami materi matematika, yang meliputi:  (1) strategi rehearsal yakni 

menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir, (2) strategi elaborasi yakni  

membuat ringkasan, dan (3) strategi organisasi yakni membuat peta konsep. 

Strategi-strategi kognitif dalam pemecahan masalah matematika, yang meliputi: 

(1) strategi-strategi heuristik, (2) berpikir maju, (3) berpikir mundur, (4) berpikir 

induktif, dan (5) berpikir deduktif.  

Blakey & Spence (1990) mengemukakan strategi atau langkah-langkah 

untuk meningkatkan keterampilan (perilaku) metakognitif, yakni: (a) 

mengidentifikasi apa yang kau ketahui (what you know) dan apa yang kau tidak 
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ketahui (what you don't know), (b) berbicara tentang berpikir (talking about 

thinking),  (c) membuat jurnal berpikir (keeping thinking journal), (d) membuat 

perencanaan dan regulasi-diri (planing and self regulation), (e) melaporkan 

kembali proses berpikir (debriefing thinking process), (f)  evaluasi-diri (self-

evaluation) 

Sebagaimana halnya objek kajian matematika yang lain, kemampuan 

metakognitif sebagai salah satu aspek pengetahuan dan tujuan pembelajaran 

matematika perlu diajarkan dan dilatihkan kepada siswa. Karena komponen 

metakogntif sangat luas, maka materi metakognitif yang diajarkan dan dilatihkan 

kepada siswa hanya dibatasi pada komponen metakognitif berupa strategi kognitif 

(strategi belajar). Pengajaran dan pelatihan strategi kognitif tidak dilakukan secara 

terpisah melainkan dilakukan secara integratif dalam pembelajaran matematika.  

Karena pertimbangan efisiensi waktu dan efektifitas, maka materi strategi 

kognitif ini dituangkan dalam bentuk brosur strategi kognitif. Brosur strategi 

kognitif ini berisi   pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan kondisional tentang strategi-strategi kognitif dalam memahami 

materi matematika, yang meliputi:  (1) strategi rehearsal yakni menggarisbawahi 

dan membuat catatan pinggir, (2) strategi elaborasi yakni  membuat ringkasan, 

dan (3) strategi organisasi yakni membuat peta konsep. Selain itu, Brosur strategi 

kognitif ini berisi pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan kondisional tentang strategi-strategi kognitif dalam pemecahan 

masalah matematika, yang meliputi: (1) strategi-strategi heuristik, (2) berpikir 

maju, (3) berpikir mundur, (4) berpikir induktif, dan (5) berpikir deduktif.  

Anderson & Krathwohl (2001) menyarankan agar tujuan-tujuan yang 

berkaitan dengan pengetahuan metakognitif sebaiknya diukur menggabungkan 

strategi-strategi yang bervariasi /dinilai dalam konteks aktivitas dalam kelas dan 

cara lain yang dapat dipergunakan untuk menilai tujuan-tujuan yang berkaitan 

dengan pengetahuan dan keterampilan metakognitif adalah penyuaraan berpikir 

(thinking aloud). Guru dapat mendengarkan siswa menyuarakan proses 

berpikirnya pada saat mereka memecahkan masalah matematika di muka kelas, 

terutama yang menyangkut kapan, mengapa, dan bagaimana menggunakan 

strategi kognitif tertentu (pengetahuan kondisional).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dosen 

melatihkan strategi kognitif dalam memahami materi matematika dan strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah matematika dimana materi strategi kognitif ini 

dituangkan dalam bentuk brosur strategi kognitif dan dilatihkan pada setiap 

pertemuan dalam perkuliahan berupa penugasan dalam buku resume dan buku 

latihan kepada mahasiswa semester tiga  FTK UINSA Surabaya yang 

memprogram matakuliah Teori Bilangan dan ingin mengetahui bagaimana 

kemampuan metakognitif  mahasiswa dari tes metakognitif dalam memahami 

materi dan pemecahan masalah yang diberikan serta ingin mengetahui bagaimana 

mahasiswa menerapkan strategi kognitif dalam memahami materi dan pemecahan 

masalah dari jawaban yang diberikan pada tes melalui wawancara. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan mendekatan kualitatif karena mengkaji 

fenomena yang dialami subjek penelitian (Moleong, 2010:6). Sedangkan jenis 

penelitiannya adalah deskriptif karena mendeskripsikan pemberian latihan strategi 
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kognitif dalam memahami materi dan pemecahan masalah pada materi Teori 

Bilangan.  

Penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Matemaika FTK UINSA 

Surabaya  pada kelas mahasiswa semester tiga  yang memprogram matakuliah 

Teori Bilangan  dengan subyek penelitian adalah 30 mahasiswa. 

Instrumen dalam penelitian ini yaitu soal tes kemampuan metakognitif  

dalam memahami materi dan soal tes kemampuan metakognitif  dalam pemecahan 

masalah pada materi Teori Bilangan, pedoman wawancara (wawancara bebas 

terpimpin) yang digunakan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa menerapkan 

strategi kognitif dalam memahami materi dan pemecahan masalah dari jawaban 

yang diberikan pada tes. Data yang dikumpulkan adalah (1) jawaban siswa dari 

soal tes yang diberikan, (2) hasil wawancara terhadap subjek penelitian. Sebelum 

penelitian dilaksanakan, instrumen divalidasi oleh dua validator yaitu dosen Prodi 

Pendidikan Matemaika FTK UINSA Surabaya dan dosen Prodi Matematika 

Fakultas Saintek UNAIR Surabaya. 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, validasi 

instrumen, tes tulis, dan wawancara. Observasi dan validasi instrumen dilakukan 

sebelum penelitian. Tes tulis dilakukan untuk mengetahui kemampuan  

metakognitif mahasiswa dalam memahami materi dan pemecahan masalah dan 

mendapatkan data untuk dianalisis. Sedangkan wawancara dilakukan untuk 

memperjelas tes tulis dalam menganalisis kemampuan metakognitif mahasiswa 

dalam memahami materi dan pemecahan masalah. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis hasil validasi, analisis 

hasil tes, dan analisis hasil wawancara. Analisis data dilakukan berdasarkan 

analisis data kualitatif menurut 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, dan verification/penarikan kesimpulan (conclusion drawing) yaitu 

pembuatan kesimpulan kemampuan  berdasarkan metakognitif mahasiswa dalam 

memahami materi dan pemecahan masalah dari hasil yang diperoleh. 

Tes kinerja (performance test) menjadi salah satu alat penilaian yang cocok 

untuk metakognisi. Untuk menentukan level kinerja siswa menerapkan strategi 

kognitif dalam memahami materi dan pemecahan masalah matematika, maka 

dibutuhkan rubrik kinerja yang masing-masing dituangkan pada Tabel 1 dan 2 

sebagai berikut. 
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Tabel 1  Rubrik Kinerja Penerapan Strategi Kognitif dalam Memahami Materi Matematika 

Level Pengetahuan 

Matematika 

Pengetahuan Strategik Penjelasan 

 

 

 

 

4 

Superior 

 

 

-menunjukkan 

pemahaman konsep 

dan prinsip yang 

lengkap dari materi  

matematika. 

-menggunakan 

istilah dan notasi  

matematika yang 

benar. 

 

Mengidentifikasi semua ide/rumus 

penting dari materi dan menun-jukkan 

pemahaman yang lengkap tentang 

hubungan antar ide/rumus Menggunakan 

atau melaksanakan secara lengkap 

strategi kognitif da -lam memahami 

materi (menggaris-bawahi, membuat 

catatan ping-gir, membuat rangkuman, 

dan pembua-tan peta konsep) 

  -memberi suatu penjelasan 

tertulis dan lengkap  pada 

penggunaan strategi kognitif 

dalam memahami masalah 

(menggarisbawahi, membuat 

catatan pinggir, membuat 

rangkuman, dan pembuatan peta 

konsep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Memuaskan 

-menunjukkan 

pemahaman konsep 

dan prinsip yang 

hampir lengkap dari 

materi  matematika. 

-menggunakan 

istilah dan notasi  

matematika yang 

benar 

-mengidentifikasi sebagian besar 

ide/rumus penting dari materi dan 

menunjukkan pemahaman yang kurang 

memadai tentang hubungan antar 

ide/rumus. Menggunakan atau 

melaksanakan secara lengkap stra-tegi 

kognitif dalam memahami ma-teri 

(meng-garis-bawahi, membuat catatan 

pinggir, membuat rangku-man, dan 

membuat peta konsep) 

 -memberi suatu penjelasan 

tertulis dan kurang lengkap  

pada penggunaan strategi 

kognitif dalam memahami 

masalah (menggarisbawahi, 

membuat catatan pinggir, 

membuat rangkuman, dan 

membuat peta konsep) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Cukup 

Memuaskan 

-menunjukkan 

pemahaman dari 

sebagian konsep 

dan prinsip dari 

materi  matematika 

-sebagian istilah dan 

notasi  matematika 

yang digunakan 

salah 

 

--mengidentifikasi sebagian besar 

ide/rumus penting dari materi dan 

menunjukkan pemahaman yang kurang 

memadai tentang hubungan antar 

ide/rumus. Menggunakan atau 

melaksana-kan secara kurang leng-kap 

strategi kognitif dalam memahami materi 

(menggarisbawahi, mem-buat catatan 

pinggir, mem-buat rangkuman, dan 

membuat peta konsep) 

   -memberi sebagian besar 

penjelasan tertulis pada 

penggunaan strategi kognitif 

dalam memahami masalah 

(menggarisbawahi, membuat 

catatan pinggir, membuat 

rangkuman, dan membuat peta 

konsep) 

 

 

 

 

 

1 

Kurang 

Memuaskan 

-menunjukkan pe-

mahaman yang mi-

nim terhadap kon-

sep dan prinsip dari 

materi  matemati-

ka. Hampir semua 

istilah dan notasi  

matematika yang 

digunakan salah 

-mengidentifikasi sebagian kecil ide/ 

rumus penting dari materi dan 

menunjukkan pemahaman yang sa-ngat 

minim tentang hubungan antar ide. 

Menggunakan atau melaksa-nakan hanya 

sebagian kecil strategi kognitif dalam 

memahami materi (meng-garisbawahi, 

membuat catatan pinggir, membuat 

rangku-man, dan membuat peta konsep) 

-memberi sebagian kecil 

penjelasan tertulis pada 

penggunaan strategi kognitif 

dalam memahami masalah 

(menggarisbawahi, membuat 

catatn pinggir, membuat 

rangkuman, dan pembuatan peta 

konsep) 

 

0 

Tidak 

Memuaskan 

 

-tidak ada jawaban 

 

-tidak ada strategi kognitif yang 

laksanakan 

-tidak ada penjelasan tertulis 

pada penggunaan strategi 

kognitif memahami masalah 

(menggaris-bawahi, membuat 

catatan pinggir, membuat 

rangkuman, & membuat peta 

konsep) 
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Tabel 2  Rubrik Kinerja Metakognitif dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Level Pengetahuan 

Matematika 

Pengetahuan Strategik Penjelasan 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 

Superior 

 

  -menunjukkan 

pemahaman konsep 

dan prinsip yang 

lengkap dari 

masalah  

matematika 

  -menggunakan istilah 

dan notasi  

matematika yang 

sesuai 

  -menggunakan 

algoritma yang 

lengkap dan tepat 

 

-mengidentifikasi semua 

unsur-unsur penting dari 

masalah dan menunjukkan 

pemahaman yang lengkap 

tentang hubungan antar 

unsur-unsur 

-mencerminkan penggunaan 

strategi yang tepat dan 

sistematis untuk 

memecahkan masalah 

  -secara meyakinkan 

menunjukkan proses 

pemecahan yang sistematis 

dan lengkap 

  -memberi suatu penjelasan 

tertulis dan lengkap  pada 

proses pemecahan, 

menjelaskan apa yang 

telah dikerjakan dan 

mengapa itu dikerjakan 

  -memuat suatu diagram 

dengan suatu penjelasan 

yang lengkap dari  semua 

unsur-unsurnya 

 

 

 

 

 

 

3 

Memuaskan 

 

 -menunjukkan 

pemahaman konsep 

dan prinsip yang 

hampir lengkap dari 

masalah  

matematika 

  -menggunakan istilah 

dan notasi  

matematika yang 

sesuai 

 -menggunakan 

algoritma yang 

lengkap; 

perhitungan secara 

umum benar, tetapi 

masih ada kesalahan 

kecil 

-mengidentifikasi sebagian 

besar  unsur-unsur penting 

dari  masalah dan 

menunjukkan pemahaman 

yang umum tentang  

 hubungan antar  unsur-

unsur. 

-mencerminkan penggunaan 

strategi yang sesuai untuk 

memecahkan 

 masalah 

-proses pemecahan hampir 

lengkap 

 

 

 

-memberi suatu penjelasan 

tertulis yang hampir 

lengkap  pada proses 

pemecahan, menjelaskan 

apa yang telah dikerjakan 

dan mulai menjelaskan 

mengapa itu dikerjakan 

-memuat suatu diagram 

dengan sebagian besar 

unsur-unsurnya dijelaskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Cukup 

Memuaskan 

  -menunjukkan 

pemahaman 

sebagian  konsep 

dan prinsip 

matematika dari 

masalah 

  -sebagian besar 

perhitungan salah 

-mengidentifikasi sebagian 

besar  unsur-unsur penting 

dari  masalah tetapi 

menunjukkan pemahaman 

yang terbatas tentang  

 hubungan antar  unsur-unsur 

-mencerminkan penggunaan 

strategi yang sesuai, tetapi 

proses penggunaan dari 

strategi tersebut belum jelas, 

atau strategi diterapkan 

secara logik dan konsisten.  

 -beberapa proses pemecahan 

benar 

  -memberi beberapa 

penjelasan tertulis pada 

proses pemecahan; 

menjelaskan apa yang 

telah dikerjakan dan 

mengapa itu dikerjakan 

secara samar-samar atau 

tidak dapat dimengerti 

  -memuat suatu diagram 

dengan beberapa unsur-

unsurnya dijelaskan 
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1 

Kurang 

Memuaskan 

 -menunjukkan 

pemahaman yang 

terbatas tentang   

konsep dan prinsip 

matematika dari 

masalah 

  -menggunakan 

istilah-istilah  

matematika yang 

salah 

  -sebagian besar 

perhitungan salah  

  -gagal mengidentifikasi 

unsur-unsur penting atau 

banyak memberikan  

penekanan pada unsur-unsur 

yang tak penting 

  -mencerminkan penggunaan 

suatu strategi yang tidak 

sesuai atau tidak konsisten 

untuk memecahkan masalah 

-proses pemecahan sangat 

kurang yang benar atau sulit 

untuk diidentifikasi.  

-mencoba menggunakan 

informasi yang tidak relevan 

dari luar masalah 

  -memberi penjelasan 

tertulis yang minim pada 

proses pemecahan, salah 

(gagal) menjelaskan apa 

yang telah dikerjakan dan 

mengapa itu dikerjakan 

  -memberikan penjelasan 

yang idak cocok dengan 

proses pemecahan masalah 

  -memuat penjelasan yang 

sangat minim dari unsur-

unsur dalam  diagram; 

memberikan penjelasan 

pada unsur-unsur penting 

yang  tidak jelas 

0 

Tidak 

Memuaskan 

-tidak ada jawaban 

 

-tidak ada strategi yang jelas -tidak ada penjelasan 

tertulis pada proses 

pemecahan 

 

 

Analisis data kemampuan metakognitif dalam memahami materi dan data 

kemampuan metakognitif dalam pemecahan masalah matematika dilakukan 

terhadap  skor-skor  yang diperoleh mahasiswa dari tes kemampuan metakognitif 

dalam memahami materi dan pemecahan masalah matematika yang diberikan di 

akhir pembelajaran. Karena kedua tes ini berbentuk tes kinerja, maka pensekoran 

dilakukan dengan menggunakan rubrik kenerja dengan kriteri sebagai berikut: (1) 

level superior diberikan  skor  4, (2) level memuaskan diberikan skor  3, (3) level 

cukup memuaskan diberikan skor  2, (4) level kurang memuaskan diberikan skor 

1, (5) level tidak memuaskan diberikan  skor  0.  

Adapun langkah-langkah kegiatan analisis data kemampuan metakognitif 

siswa dalam memahami dan pemecahan masalah adalah sebagai berikut: (1) 

Menentukan skor untuk masing-masing soal tes dengan menggunakan rubrik yang 

sudah disiapkan, (2) Mencari rerata skor dengan menggunkan rumus:  
n

S

X

n

i

i
 1 , 

dengan: X  = rerata skor, iS  skor soal ke i , n  =  banyaknya soal, (3) 

Menentukan kategori kemampuan metakognitif dalam memahami materi dan 

pemecahan masalah matematika dengan mencocokan rerata skor  ( X )  dengan 

kategori yang ditetapkan, (4) Kategori kemampuan metakognitif dalam 

memahami materi dan pemecahan masalah matematika ditetapkan sebagai berikut 

: 3,5 X ≤ 4  kemampuan  

sangat tinggi; 2,5 X  < 3,5: kemampuan tinggi; 1,5  X < 2,5  : kemampuan 

Sedang; 0,5 X  1,5  : kemampuan rendah; X  0,5  : kemampuan sangat 

rendah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kegiatan di pertemuan awal perkuliahan pada matakuliah Teori 

Bilangan untuk mahasiswa semester tiga FTK UINSA Surabaya dosen 

menyampaikan RPS dan melakukan kontrak perkuliahan serta menyampaikan 
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garis besar materi pada matakuliah Teori Bilangan, kemudian  dosen  memberi 

penugasan untuk membuat resume dari materi perkuliahan dari berbagai sumber 

di buku resume. Pada kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk menjelaskan pemahamannya dari resume yang telah 

mereka buat dan ternyata mereka sekedar copy paste saja materi tanpa memahami 

konten dari apa yang mereka tulis. Ketika mahasiswa ditanya dosen tentang 

“bagaimana cara kalian memahami materi ini?” , jawaban mereka adalah “ya 

sekedar membaca saja kemudian menyalin di buku resume”. Hal ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa belum memahami bagaimana mereka belajar, bagaimana 

mereka mengkonstruk pemahaman mereka dan belum mengetahui dengan cara 

apa mereka dapat memahami materi.  

Kemudian dosen melatihkan strategi kognitif dalam memahami materi 

matematika dengan yang dituangkan dalam bentuk brosur strategi kognitif.  

Brosur strategi kognitif ini berisi   pengetahuan deklaratif, pengetahuan 

prosedural, dan pengetahuan kondisional tentang strategi-strategi kognitif dalam 

memahami materi matematika, yang meliputi:  (1) strategi rehearsal yakni 

menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir, (2) strategi elaborasi yakni  

membuat ringkasan, dan (3) strategi organisasi yakni membuat peta konsep.  

Rujukan yang digunakan dalam perkuliahan antara lain Pengantar Teori 

Bilangan oleh Drs. Sukirman, M.Pd, Modul Teori Bilangan oleh Prof. Gatot 

Muhsetyo, dan mahasiswa diberi 

kesempatan untuk menggunakan rujukan lain dari berbagai sumber. Materi pada 

Teori Bilangan meliputi Sistem Bilangan Bulat, Induksi Matematika, Teorema 

Binomial dan Keterbagian Bilangan Bulat.  

Dosen membagikan brosur strategi kognitif  dan meminta mahasiswa untuk 

memahami isi brosur kemudian dosen bersama mahasiswa berlatih menerapkan 

strategi-strategi kognitif dalam memahami materi matematika. Dosen melatihkan 

strategi kognitif dalam memahami materi matematika yaitu strategi 

menggarisbawahi atau menandai ide-ide penting, dosen menjelaskan bahwa 

menggarisbawahi adalah menandai ide-ide atau rumus-rumus penting dari suatu 

teks atau bacaan dengan menggunakan garis bawah atau bangun persegi panjang 

atau stabilo. Kegunaan strategi menggarisbawahi yaitu membuat pengulangan dan 

penghafalan lebih cepat dan lebih efisien dan membantu menghubungkan 

informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dosen memberikan petunjuk 

kepada mahasiswa untuk menggarisbawahi ide-ide (rumus) penting dari suatu 

bacaan dan menghindari menggarisbawahi informasi yang tidak relevan. Sebagai 

contoh pengertian induksi matematika dosen meminta DW membaca materi dari 

buku Pengantar Teori Bilangan penulis Sukirman hal 3, dosen meminta DW 

menyebutkan informasi mana yang penting kemudian meminta DW 

menggarisbawahi pengertian “Induksi Matematika adalah ... “. 

Dosen melatihkan strategi membuat catatan pinggir dengan menjelaskan  

pengertian catatan pinggir yaitu  keterangan tambahan atau komentar-komentar 

untuk diingat tentang suatu ide atau rumus penting yang dicatat pada bagian-

bagian yang kosong dari teks atau bacaan. Kegunaan membuat catatan pinggir 

yaitu untuk melengkapi garis bawah dalam membuat pengulangan dan 

penghafalan lebih cepat dan lebih efisien serta membantu menghubungkan 

informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dosen memberikan petunjuk 

kepada mahasiswa untuk menuliskan keterangan tambahan mengenai ide-ide 
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(rumus) penting untuk diingat atau menulislah ide-ide (rumus) lain yang terkait 

langsung dengan topik yang sedang dipelajari. Sebagai contoh pengertian 

kombinasi  dosen meminta SHL membaca materi dari buku Pengantar Teori 

Bilangan penulis Sukirman hal 18, dosen meminta SHL untuk membuat catatan 

pinggir dari rumus kombinasi   rnC , dimana r adalah objek yang diambil, dan n 

adalah objek yang tersedia, dan syarat pentingnya adalah nr  . 

Dosen melatihkan strategi membuat rangkuman dengan menjelaskan 

pengertian membuat ringkasan (rangkuman) adalah menuliskan secara ringkas 

pernyataan atau rumus yang mewakili ide utama dari teks atau bacaan. Kegunaan 

membuat rangkuman yaitu membantu memahami dan mengingat materi 

matematika yang sudah dipelajari dan dapat digunakan oleh mahasiswa lain dalam 

mempelajari materi tersebut.  Dosen memberikan petunjuk dalam membuat 

rangkuman yaitu  catatan pinggir & menggarisbawahi dapat dijadikan alat bantu 

untuk membuat rangkuman, mahasiswa diminta mempertimbangkan sungguh-

sungguh mana yang penting & mana yang tidak penting. Sebagai contoh dalam 

sistem bilangan bulat banyak sekali sifat yang berlaku pada operasi yang 

diberikan, dosen menunjuk ADL untuk membuat  rangkuman yaitu “sifat tertutup, 

komutatif, asosiatif  terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang berlaku 

pada bilangan bulat, pada operasi pengurangan dan pembagian tidak berlaku 

komutataif.”     

Dosen melatihkan strategi membuat peta konsep dengan menjelaskan 

tentang pengertian peta konsep adalah suatu sajian visual atau diagram tentang 

bagaimana ide-ide penting (konsep) dari suatu topik tertentu yang dihubungkan 

satu sama lain dengan pola logis. Kegunaan peta konsep yaitu peta konsep dapat 

membuat makna ide-ide dan istilah-istilah menjadi jelas dan membantu 

mahasiswa memahami lebih baik apa yang dipelajari. Dosen mengajak mahasiswa 

mengikuti langkah-langkah membuat  peta konsep yaitu (1)  mengidentifikasi ide-

ide utama  atau konsep primer yang melingkupi topik, (2) mengidentifikasi ide-ide 

atau konsep-konsep sekunder yang  menunjang ide-ide utama tersebut, (3) 

tempatkan ide utama di bagian tengah atau di bagian puncak peta tersebut, (4) 

kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling (di bawah) ide utama yang secara 

visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut. Contoh peta konsep yang dibuat 

MN sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam setiap pertemuan dalam perkuliahan, penugasan membuat resume ini 

selalu diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

menjelaskan pemahamannya dalam diskusi kelas, mahasiswa yang berani maju 

untuk menjelaskan diberikan poin plus nilai tambahan, selain itu dosen selalu 

Himp Bil Bulat dan Operasinya 

Relasi Keterbagian Induksi Mat dan Teorema Binomial 

Bilangan Prima 

Faktorisasi Tunggal 

KPK FPB 

Basis Bilangan Bulat 

Kekongruenan 
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meminta mahasiswa untuk mengumpulkan buku resumenya dan diberikan umpan 

balik oleh dosen dengan menandai hal-hal yang perlu diperhatikan dan direvisi. 

Dari hasil resume mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa mulai terbiasa 

dengan menerapkan strategi kognitif dalam memahami materi dan dari hasil 

wawancara diperoleh bahwa dengan menerapkan strategi menggarisbawahi dan 

membuat catatan pinggir, strategi elaborasi yakni  membuat ringkasan, dan  

strategi organisasi yakni membuat peta konsep lebih mudah untuk memahami 

materi. 

Selain meminta mahasiswa untuk membuat resume pada setiap 

terselesaikannya sub materi dosen meminta mahasiswa untuk mengerjakan latihan 

soal di buku latihan. Latihan soal yang dikerjakan pada buku latihan ternyata 

hanya soal yang mudah saja dimana prosedurnya sama persis dengan yang sudah 

dibahas di kelas. Untuk soal yang bervariasi dan membutuhkan pemikiran 

mahasiswa tidak dapat mengerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

belum dapat menerapkan berbagai strategi pemecahan masalah, sehingga dosen  

melatihkan strategi kognitif dalam pemecahan masalah matematika yang 

dituangkan dalam bentuk brosur strategi kognitif dalam pemecahan masalah 

matematika, yang meliputi: (1) strategi-strategi heuristik, (2) berpikir maju, (3) 

berpikir mundur, (4) berpikir induktif, dan (5) berpikir deduktif.  

Dosen melatihkan strategi heuristik dengan menjelaskan bahwa prosedur 

heuristik yaitu menemukan jawaban atas suatu masalah dengan cara yang tidak 

ketat, seperti dengan menggambar, membuat diagram, atau analogi. Dosen 

menjelaskan kegunaan prosedur ini yaitu dapat menyalurkan pikiran mahasiswa 

sehingga dia tidak bekerja secara membabi buta atau mencoba-coba tanpa arah. 

Dosen memberikan petunjuk yaitu pilihlah jenis heuristik yang sesuai dengan 

karakteristik masalah yang sedang dipecahkan. Gambar atau digram dalam 

heuristik bukan penyelesaian akhir suatu masalah, tetapi hanya alat bantu untuk 

memecahkan masalah. Ketika dosen meminta mahasiswa untuk menentukan 

bilangan riil terbesar [x] adalah bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama 

dengan x, dimana 75,0x  mahasiswa kesulitan kemudian diminta menerapkan 

strategi heuristik dengan menggambar pada garis bilangan kemudian mahasiswa 

dapat menentukan bilangan bulat yang kurang dari -0,75 yaitu -1, -2, -3, ... dan 

yang terbesar adalah -1. 

Dosen melatihkan strategi berpikir mundur dengan menjelaskan pengertian 

prosedur berpikir mundur dalam pemecahan masalah yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang bertitik tolak dari tujuan yang telah diketahui dan menemukan jalan 

untuk menuju ke tujuan tersebut. Kegunaan prosedur ini yaitu untuk menemukan 

cara pemecahan terhadap masalah yang dapat dipecahkan dengan berbagai cara 

dan banyak melibatkan konsep atau prinsip. Dosen memberi petunjuk menerapkan 

strategi berpikir mundur yaitu identifikasi hal yang ditanyakan dalam soal atau 

masalah, pikirkan komponen yang harus disediakan untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, selidiki apakah komponen tersebut sudah tersedia dalam soal atau harus 

dicari menggunakan hal-hal yang diketahui dalam soal, jika ya, maka selesaikan 

masalah tersebut. Ketika mahasiswa diminta membuktikan teorema jika 

pqqpqpZrqp /,/,0,0,,,   maka qp   , mahasiswa kesulitan, kemudian 

dosen meminta mahasiswa untuk membuktikan teorema ini menggunakan strategi 

berpikir mundur dari teorema sebelumnya yaitu jika pqqpZrqp /,/,,,   maka 
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qp  dengan mengambil nilai x dan y yang memenuhi hanyalah 1. Mahasiswa 

dengan arahan dosen bisa membuktikan teorema dengan menerapkan strategi 

berpikir mundur.  

Dosen melatihkan strategi berpikir maju dengan menjelaskan pengertian 

prosedur strategi berpikir maju dengan menjelaskan pengertian prosedur berpikir 

maju dalam pemecahan masalah adalah berangkat dari garis star (hal yang 

diketahui) dan kemudian memikirkan berbagi jalan untuk sampai pada garis 

finis/tujuan (hal yang ditanyakan), bahkan dengan jalan mencobanya. Kegunaan 

strategi berpikir maju untuk memecahkan masalah yang tidak terlalu banyak 

menggabungkan (melibatkan) konsep atau prinsip. Dosen memberikan petunjuk 

identifikasi hal yang diketahui  dan hal yang ditanyakan dalam soal atau masalah, 

pikirkan rumus atau cara yang dapat menghubungkan hal yang diketahui dengan 

hal yang ditanyakan, pilih rumus atau cara yang efektif untuk menyelesaikan 

masalahnya. Ketika membuktikan teorema jika qpZqp /,,   maka qrp /  untuk 

semua Zr   dosen meminta mahasiswa menerapkan strategi berpikir maju yaitu 

berangkat dari yang diketahui bahwa qp / dan sifat kesamaaan dua bilangan bulat. 

Mahasiswa dengan arahan dosen bisa membuktikan teorema dengan menerapkan 

strategi berpikir maju.  

Dosen melatihkan strategi berpikir induktif dengan menjelaskan pengertian 

prosedur berpikir induktif dalam pemecahan masalah adalah berangkat dari hal-

hal (premis) khusus untuk mendapatkan hal-hal (premis) yang bersifat umum. 

Kegunaan strategi berpikir induktif yaitu untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan menformulasi rumus umum atau mengkonstruksi sifat-sifat atau 

syarat-syarat umum dari suatu prinsip.  Dosen memberikan petunjuk identifikasi 

premis-premis khusus yang diketahui dalam soal, formulasi premis-premis khusus 

sehingga terlihat kesamaan bentuk atau polanya, generalisasi bentuk atau pola 

tersebut untuk variabel yang bersifat umum. Dosen meminta mahasiswa 

membuktikan teorema jika rpdanqpZrqp //,,,   maka rqp / , dosen 

menjelaskan bahwa teorema ini dapat diperluas tidak hanya berlaku untuk q, r 

tetapi untuk q, r, s, t,.., artinya jika p | q, p | r, p | s, p | t, dan…, maka p | q + r + s + 

t +…, selanjutnya, teorema ini tetap berlaku jika operasi penjumlahan (+) diganti 

dengan operasi pengurangan (–). Mahasiswa dengan arahan dosen bisa 

membuktikan teorema dengan menerapkan strategi berpikir induktif.  

Dosen melatihkan strategi berpikir deduktif dengan menjelaskan pengertian 

prosedur berpikir deduktif dalam pemecahan masalah adalah berangkat dari hal-

hal (premis) umum untuk mendapatkan hal-hal (premis) yang bersifat khusus. 

Kegunaan strategi berpikir deduktif yaitu untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan penggunaan rumus umum, sifat-sifat umum, atau syarat-syarat 

umum dari suatu prinsip pada hal-hal yang bersifat khusus. Dosen memberikan 

petunjuk identifikasi hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal, pilih 

rumus umum, sifat umum, atau syarat umum dari suatu prinsip yang mengkaitkan 

hal-hal yang diketahui dengan hal-hal yang ditanyakan, substitusi hal-hal yang 

diketahui ke dalam rumus, sifat, atau syarat umum untuk memperoleh jawaban 

dari hal yang ditanyakan. Dosen meminta mahasiswa untuk menentukan apakah 

sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan bulat 

merupakan aksioma tertutup, komutatif, assosiatif, adanya unsur identitas apakah 

juga berlaku pada himpunan bilangan asli, bilangan cacah, bilangan rasional. 
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Dengan menerapkan strategi berpikir deduktif  mahasiswa dapat menentukan 

bahwa sifat-sifat aksioma tertutup, komutatif, assosiatif  berlaku operasi 

penjumlahan himpunan bilangan asli, bilangan cacah, bilangan rasional, tetapi 

tidak berlaku pada operasi pengurangan. 

Dalam setiap pertemuan dalam perkuliahan setelah terselesaikannya 

pembahasan materi dosen meminta mahasiswa untuk mengerjakan latihan soal di 

buku latihan, mahasiswa diberikan kebebasan untuk menggunakan menerapkan 

berbagai strategi pemecahan masalah kemudian dilakukan pembahasan di kelas 

dengan meminta perwakilan mahasiswa untuk mengerjakan di papan tulis dan 

menerangkan hasil pekerjaanya, mahasiwa yang berani mengerjakan dan 

menjelaskan pekerjaanya diberikan poin plus tambahan nilai, kemudian dosen 

meminta mahasiswa untuk mengumpulkan buku latihan untuk diberikan umpan 

balik oleh dosen. Dari hasil latihan yang dikerjakan mahasiswa menunjukkan 

bahwa mahasiswa sudah terbiasa untuk menerapkan strategi-strategi heuristik, 

berpikir maju, berpikir mundur, berpikir induktif, dan  berpikir deduktif dan dari 

hasil wawancara diperoleh bahwa terkadang mereka masih bingung membedakan 

dan memilih strategi mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. 

Setelah dosen melatihkan mahasiswa tentang bagaimana menerapkan 

strategi-strategi kognitif dalam memahami materi matematika dan strategi-strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah matematika dengan menggunakan brosur 

strategi kognitif dan memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk 

menerapkan strategi-strategi kognitif dalam memahami materi matematika pada 

buku resume serta penugasan kepada mahasiswa untuk menerapkan strategi-

strategi kognitif dalam pemecahan masalah matematika pada buku latihan pada 

setiap pertemuan dalam perkuliahan, dan diberikan umpan balik,  kemudian 

mahasiswa diberikan dua jenis tes kemampuan metakognitif dalam memahami 

materi dan dalam pemecahan masalah pada pertemuan ke-8. Materi tes yang 

diberikan adalah Induksi matematika, Teorema Binomial, Bilangan Bulat, dan 

Keterbagian Bilangan Bulat. Pada tes kemampuan metakognitif dalam memahami 

materi berupa soal urain terdiri dari 4 soal dikerjakan dalam waktu 50 menit, dan 

tes kemampuan metakognitif dalam pemecahan masalah berupa soal urain terdiri 

dari 5 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Sebelum tes ini diberikan soal 

tersebut telah divalidasi oleh dosen Pendidikan Matematika FTK UINSA 

Surabaya dan dan dosen Prodi Matematika Fakultas Saintek UNAIR Surabaya 

dan hasilnya valid sehingga dapat digunakan. Dari hasil tes menunjukkan bahwa 

80% mahasiswa kemampuan metakognitifnya minimal sedang, yaitu dari 30 

mahasiswa terdapat 24 mahasiswa kemampuan metakognitifnya minimal sedang 

dimana 20 mahasiswa sedang, 2 mahasiswa tinggi dan 2 mahasiswa sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil catatan lapangan diperoleh bahwa antusias mahasiswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran masih kurang, jika tidak diarahkan dan dibantu 

dosen untuk menerapkan strategi kognitif dalam memahami materi maupun 

pemecahan masalah mahasiswa cenderung hanya diam menunggu dan membolak-

balik buku saja, mahasiswa cenderung bekerja sendiri-sendiri, jarang yang 

berdiskusi dengan teman di sebelahnya sehingga hanya sebagian saja mahasiswa 

yang memahami materi, apabila ada temannya yang presentasi cenderung tidak 

mendengarkan, apabila didekati dosen cenderung langsung berdiskusi sunguh-

sungguh atau hanya mendengarkan temannya yang berdiskusi, pada saat dosen 

fokus pada suatu kelompok, mahasiswa kelompok yang lain cenderung bicara 
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sendiri.  Ketika dilakukan wawancara terhadap mahasiswa diperoleh data bahwa 

mahasiswa bisa lebih mudah memahami materi dengan menerapkan strategi 

menggaris bawahi dan membuat catatan pinggir, strategi elaborasi yakni  

membuat ringkasan, dan  strategi organisasi yakni membuat peta konsep, 

mahasiswa mengetahui bagaimana dia belajar dan memproses informasi, 

mahasiswa dapat menyelesaikan soal latihan dengan menerapkan strategi-strategi 

heuristik, berpikir maju, berpikir mundur, berpikir induktif, dan  berpikir deduktif, 

dapat memilih strategi mana yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Melatihkan materi strategi kognitif  dalam penelitian ini dituangkan dalam 

bentuk brosur strategi kognitif. Brosur strategi kognitif ini berisi   pengetahuan 

deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional tentang strategi-

strategi kognitif dalam memahami materi matematika, yang meliputi:  (1) strategi 

rehearsal yakni menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir, (2) strategi 

elaborasi yakni  membuat ringkasan, dan (3) strategi organisasi yakni membuat 

peta konsep. Selain itu, Brosur strategi kognitif ini berisi pengetahuan deklaratif, 

pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional tentang strategi-strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah matematika, yang meliputi: (1) strategi-

strategi heuristik, (2) berpikir maju, (3) berpikir mundur, (4) berpikir induktif, dan 

(5) berpikir deduktif.  

Setelah dosen melatihkan strategi kognitif dalam memahami materi 

matematika dan pemecahan masalah matematika, selanjutnya dalam setiap 

pertemuan dalam perkuliahan, dosen memberikan penugasan membuat resume 

dan mengerjakan soal latihan kepada mahasiswa, selain itu dosen selalu meminta 

mahasiswa untuk mengumpulkan buku resume dan latihan untuk diberikan umpan 

balik oleh dosen dengan menandai hal-hal yang perlu diperhatikan dan direvisi. 

Pelatihan berulang yang diberikan ini membuat mahasiswa lebih mudah 

memahami materi dengan menerapkan  menerapkan strategi menggarisbawahi 

dan membuat catatan pinggir, strategi elaborasi yakni  membuat ringkasan, dan  

strategi organisasi yakni membuat peta konsep dan mahasiswa dapat 

menyelesaikan soal latihan dengan menerapkan strategi-strategi heuristik, berpikir 

maju, berpikir mundur, berpikir induktif, dan  berpikir deduktif, dapat memilih 

strategi mana yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. 

Dari hasil tes kemampuan metakognitif dalam memahami materi dan 

pemecahan masalah matematika menunjukkan bahwa 80% mahasiswa 

kemampuan metakognitifnya minimal sedang. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan diperoleh bahwa  mahasiswa bisa lebih mudah memahami materi 

dengan menerapkan strategi menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir, 

strategi elaborasi yakni  membuat ringkasan, dan  strategi organisasi yakni 

membuat peta konsep, mahasiswa mengetahui bagaimana dia belajar dan 

memproses informasi, mahasiswa dapat menyelesaikan soal latihan dengan 

menerapkan strategi-strategi heuristik, berpikir maju, berpikir mundur, berpikir 

induktif, dan  berpikir deduktif, dapat memilih strategi mana yang sesuai untuk 

menyelesaikan permasalahan. Mahasiswa yang semula kurang mengetahui 

bagaimana dia belajar dan memproses informasi menjadi mengerti dan bisa 

memilih strategi kognitif mana yang dapat digunakan untuk memahami materi 

dan mahasiswa dapat menyuarakan proses berpikirnya pada saat mereka 
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memecahkan masalah di muka kelas, terutama yang menyangkut kapan, mengapa, 

dan bagaimana menggunakan strategi kognitif tertentu untuk menyelesaikan 

permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan metakognitifnya tumbuh 

dengan pemberian latihan yang diberikan.  

Penelitian ini tidak dilakukan sampai adanya upaya peningkatan 

kemampuan metakognitif  mahasiswa dalam memahami materi dan pemecahan 

masalah, selain itu penelitian ini tidak mengkaji adanya hubungan antara 

kemampuan metakognitif dalam memahami materi dengan kemampuan 

metakognitif dalam pemecahan masalah seperti ditemukan ada mahasiswa yang 

kemampuan metakognitif dalam memahami materi sedang namun kemampuan 

metakognitif dalam pemecahan masalah tinggi dan sebaliknya serta apa 

penyebabnya.  
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Abstrak 

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis asesmen autentik 

yang digunakan guru dalam pembelajaran matematika di kelas. 

Berdasarkan hasil kajian teori dapat dikatakan bahwa instrumen 

asesmen autentik matematika penting bagi guru karena data hasil 

asesmen dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan asesmen 

matematika siswa; sebagai pertimbangan dalam memberikan tindak 

lanjut yang tepat kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar; 

sebagai alat untuk mengetahui peningkatan kompetensi siswa; dan 

sebagai alat bantu guru dalam mengidentifikasi kemampuan 

pemahaman matematika siswa. Untuk itu, penulis melakukan kajian 

tentang aturan penilaian pada Permendikbud Kurikulum 2013, 

penilaian pada buku guru matematika SMP/MTs, dan praktek 

implementasi instrumen asesmen yang digunakan guru di sekolah. 

Subjek penelitian adalah guru matematika MTs TMI Pujon. Observasi 

dilakukan pada September sampai Oktober 2017. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) asesmen 

autentik yang diimplematasikan belum sesuai harapan; (2) belum 

adanya panduan pengembangan asesmen autentik untuk pembelajaran 

khususnya matematika di MTs ini; dan (3) Guru matematika MTs 

masih kesulitan dalam mengembangkan instrumen asesmen autentik 

khususnya instrumen asesmen penugasan/projek dan portofolio.  

Kata kunci: asesmen, asesmen autentik, pembelajaran matematika 

 

Pelaksanaan asesmen oleh guru dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh siswa dapat mencapai tingkat pencapaian kompetensi. Selain itu, dengan 

melakukan asesmen guru pun dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

suatu proses pembelajaran, baik berupa metode mengajar atau strategi mengajar 

yang diterapkan selama proses pembelajaran. Dalam pendidikan orang 

mengadakan evaluasi memenuhi dua tujuan, yaitu (a) untuk mengetahui kemajuan 

anak atau murid setelah murid tersebut mengikuti pendidikan selama jangka 

waktu tertentu, dan (b) untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode 

pendidikan yang digunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu (Uno dan 

Koni, 2013:12). Dengan demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh, guru 

dapat memutuskan hasil belajar siswa dengan tepat serta dapat memperbaiki 

srategi atau metode mengajar yang lebih tepat pula.  
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Asesmen dalam pembelajaran matematika merupakan bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari proses pendidikan matematika. Kualitas pendidikan 

matematika dapat dilihat berdasarkan peningkatan kualitas pembelajaran dan 

kualitas sistem penilaian. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

penilaiannya. Menurut Sa’dijah (2009) asesmen merupakan suatu proses 

pengumpulan bukti tentang pengetahuan dan keahlian siswa yang terintegrasi 

dalam suatu proses pembelajaran dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Bentuk penilaian yang diharapkan untuk hal tersebut adalah asesmen 

autentik. 

Asesmen merupakan bagian yang penting dalam suatu proses pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran dapat tercapai bila didukung dengan asesmen yang tepat. 

Tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, 

asesmen hendaknya dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik dan tepat 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mencapai proses asesmen yang dapat 

menggambarkan proses dan hasil belajar siswa yang sesungguhnya, asesmen 

dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut pendapat 

Sa’dijah (2009) bahwa alat asesmen harus sesuai dengan tujuan kegiatan asesmen. 

Alat asesmen yang baik harus mempunyai kriteria: (a) mampu memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan pembelajaran; (b) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran; (c) memberikan informasi tentang semua pengetahuan 

siswa; dan (d) dapat melengkapi hasil asesmen lain guna mendeskripsikan 

pengetahuan siswa ( Sa’dijah, 2009). 

Teknik asesmen yang dapat dilakukan dalam pembelajaran matematika 

adalah dengan menggunakan teknik penugasan dan portofolio. Teknik asesmen 

menurut Sa’dijah (2015:21) dapat dilakukan dengan  penggunaan alat asesmen 

matematika berupa Kuis dan tes, tugas luar kelas, projek matematika, daftar cek 

dan catatan guru, jurnal siswa, dan kumpulan pekerjaan siswa tentang matematika 

(portofolio). Teknik asesmen yang tepat itulah yang dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang perkembangan kemampuan siswa serta ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan harapan Kurikulum 2013. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sauhenda, Harsiati, dan Martutik 

(2016) menyatakan bahwa asesmen autentik berupa asesmen penugasan sangat 

memotivasi siswa dan pengembangan asesmen penugasan ini sangat membantu 

guru dalam melakukan asesmen penugasan menulis di kelas. 

Penekanan penilaian dalam kurikulum 2013 adalah asesmen autentik. 

Seperti yang kita ketahui asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang 

memberikan gambaran mengenai perkembangan siswa setelah siswa mengalami 

proses pembelajaran. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam asesmen 

autentik adalah asesmen pemecahan masalah open-ended. Menurut Sa’dijah, dkk 

(2016) asesmen pemecahan masalah open-ended bertujuan untuk siswa dapat 

berkembang secara maksimal dalam berfikir dan kreatifitas siswa dapat 

terkomunikasikan. Asesmen autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang 

menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan 

berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang 

ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) (Kunandar, 2013:35-36).  

Mts TMI Pujon merupakan sekolah Islam yang menerapkan kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 menuntut guru untuk menyiapkan perangkat pembelajaran 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 389 

 

  
 

yang berbeda dengan Kurikulum sebelumya. Perbedaan yang mencolok terletak 

pada penyusunan RPP dan penilaian. Penilaian yang diharapkan adalah penilaian 

autentik. Hal ini sesuai dengan Permendikbud 104 yang menyatakan bahwa 

asesmen uatentik merupakan suatu bentuk asesmen (penilaian) yang diharapkan 

dapat menampilkan ketrampilan sikap peserta didik, dapat menggunakan 

pengetahuan, dan siswa bisa trampil melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya yang diperoleh dalam pembelajaran.   

Pelaksanaan asesmen pembelajaran matematika di sekolah-sekolah terutama 

pada MTs TMI Pujon masih belum maksimal. Hal tersebut diperkuat dari hasil 

penelitian Zulkardi (2002) yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan 

penilaian pembelajaran matematika, guru masih menggunakan format penilaian 

yang lemah. Alat penilaian yang belum dirancang dengan baik dan ditekankan 

pada hasil dari pada proses, masih mendominasi penilaian. Selanjutnya, Kusnanto 

(2006) melaporkan hasil survei tehadap siswa sekolah menengah di Semarang 

bahwa, siswa cenderung tidak memiliki sikap yang benar saat belajar matematika. 

Salah satu penyebabnya karena sistem penilaian buruk. Akibatnya, guru dan siswa 

tidak dapat memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Untuk itu, perlu 

penetapan dan penggunaan asesmen autentik yang tepat supaya pembelajaran 

matematika di kelas dapat berlangsung secara efektif dan konsisten. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul 

berbentuk tulisan, kata-kata dan gambar. Penelitian ini dilaksanakan di MTs TMI 

Pujon Kabupaten Malang tahun ajaran 2017/2018. Subjek dalam penelitian ini 

adalah guru matematika kelas VII MTs TMI Pujon. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Penelitian dilakukan dengan 

melakukan wawancara kepada seluruh guru matematika kelas VII yang ada di 

MTs TMI Pujon yang berjumlah dua orang. Dilakukan wawancara dalam 

penelitian ini untuk memperoleh informasi dari subyek penelitian tentang 

kesulitan yang dialami dalam melakukan asesmen autentik matematika pada siswa 

kelas VII yang sesuai Kurikulum 2013. Wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak ter struktur karena pedoman wawancara dibuat tanpa validasi 

ahli. Wawancara dilakukan selama beberapa hari secara personal baik langsung 

maupun melalui media komunikasi. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan 

terhadap aturan Kurikulum 2013, dan RPP yang telah di rancang oleh guru. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah untuk mengidentifikasi asesmen 

autentik yang di gunakan guru dalam melakukan asesmen matematika di sekolah. 

Analisis asesmen ini meliputi analisis untuk mengetahui jenis asesmen yang 

dipakai guru dalam melakukan asesmen matematika disekolah. 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil analisis peneliti tentang penggunaan asesmen autentik pada kelas 

VII MTs TMI Pujon untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Kurikulum 

2013 ini guru-guru matematika SMP/MTs sudah mengimplementasikan asesmen 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 390 

 

  
 

autentik apa belum. Data yang diperoleh dari hasil observasi pembelajaran guru 

matematika kelas VII Mts TMI Pujon menunjukkan bahwa guru belum 

melakukan asesmen autentik secara menyeluruh. Asesmen yang dilakukan masih 

menggunakan tehnik tradisional yaitu menggunakan tes berupa soal sebagai acuan 

utama untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Hal tersebut terlihat dalam 

pembelajaran, guru hanya mengunakan tes berupa soal uraian dan penugasan 

berupa pekerjaan rumah (PR) yang berupa tes soal uraian. Pelaksanaan dan 

penggunaan asesmen autentik belum nampak secara maksimal di dalam 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Asesmen autentik yaitu penugasan, 

kenerja, proyek, dan portofolio belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut 

Bhakti, A.S, Kusairi, S dan Muhardjito  (2017) dalam pelaksannaan penilian 

autentik terdapat beberapa teknik penilaian di antaranya, penilaian keterampilan, 

penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian diri, penilaian 

teman sejawat, ujian tertulis, dan observasi.   

Kenyataan implementasi asesmen autentik di MTs TMI Pujon 

menunjukkan, asesmen hasil belajar yang dilakukan oleh guru hanya dari segi 

pengetahuan saja. Guru mengukur keberhasilan belajar siswa dengan tes tertulis, 

untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang sudah diajarkan oleh 

guru. Asesmen hanya terfokuskan pada kompetensi pengetahuan siswa, 

sedangkan keterampilan siswa selama proses pembelajaran berlansung tidak 

dinilai. Sehingga terlihat, pencapaian kompetensi pengetahuan dari siswa adalah 

paling utama.  

Hasil wawancara guru kelas VII pada 4 September 2017 di MTs NU TMI 

Pujon didapatkan informasi bahwa kendala yang dialami guru yaitu guru kesulitan 

dalam menyusun instrument penilaian beserta rubriknya, kesulitan dalam 

merekap, dan mengkonversi poin yang selama ini dipakai dalam pembelajaran 

yang tidak dimasukkan kedalam rubrik penilaian. Siswa dapat dikatakan 

kompeten setelah dilakukan penilaian dengan instrumen yang benar-benar 

kompeten secara nyata dan relative tetap, sehingga informasi yang diberikan 

benar-benar akurat. Pencapaian kompetensi siswa adalah sesuatu yang terukur, 

operasional dan siswa mengalami secara pribadi di dalam proses pembelajaran 

tersebut. 

Rubrik penilaian dengan menggunakan skor angka menurut pendapat guru 

lebih mudah digunakan dalam mengases siswa. Guru juga berpendapat bahwa 

kelebihan menggunakan rentangan skor angka, selain membuat asesmen guru 

menjadi lebih objektif juga memudahkan guru dalam mengolah nilai ke dalam 

program raport dari bentuk numerik ke bentuk deskripsi yang hasilnya digunakan 

dalam penulisan rapor semester. Selain itu, guru membutuhkan waktu yang lama 

untuk proses mengoreksi dan menganalisis hasil penilaian sehingga guru tidak 

dapat memberikan tindak lanjut kepada siswa. Poin utama dalam penerapan 

asesmen autentik terletak pada asesmen terhadap keaslian aktivitas belajar siswa 

yang dinilai menggunakan strategi asesmen yang tepat, sehingga mampu 

mencerminkan kemampuan siswa yang mereka gunakan di luar kelas. Senada 

tentang asesmen autentik diungkapkan oleh Alister (2000) mengartikan asesmen 

autentik sebagai asesmen yang dilakukan pada pembelajaran 

kontekstual/berorientasi pada dunia kerja dengan menilai secara menyeluruh 

perkembangan kompetensi yang dialami siswa. 
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1. PENGETAHUAN 

             a.Teknik Penilaian Tes 

             b.Bentuk Instrumen Uraian 

Instrumen Pengetahuan 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
Soal: 
1. Dari bilangan- bilangan berikut manakah yang termasuk bilangan bulat 

4 ; 0,2 ; 
3

4
  ; -4 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tanggal 5 September 2017 pada 

RPP yang dibuat guru pada materi pokok menemukan konsep bilangan bulat kelas 

VII semester 1, pada poin penilaian pemahaman instrument asesmen yang berupa 

soal esay terlihat seperti Tabel 1.  
 

Tabel 1. Instrument Asesmen Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Sebutkan jenis-jenis bilangan bulat 
3. Sebuah kota mempunyai suhu 50C dibawah nol.suhu tersebut jika ditulis dalam bilangan 

bulat …. 
4. Diberikan bilangan- bilangan bulat sebagai berikut: 

0, -2, 4, 7 , -3 , 2 
 
Letakkanlah bilangan bilangan di atas pada garis bilangan 

 

Pedoman Penilaian Instrumen Pengetahuan 

Soal  Jawaban Skor 

1. Dari bilangan- bilangan berikut manakah 
yang termasuk bilangan bulat  

4 ; 0,2 ; 
3

4
  ; -4 

 

6 dan -4 

 

2. Sebutkan jenis-jenis bilangan bulat 
 

Bilangan bulat negative, bulat positif 
dan nol 

 

3. Sebuah kota mempunyai suhu 50C dibawah 
nol.suhu tersebut jika ditulis dalam 
bilangan bulat adalah…. 

 

-5 

 

4. Diberikan bilangan- bilangan bulat sebagai 
berikut: 
0, -2, 4, 7 , -3 , 2 
Letakkan bilangan bilangan di atas pada 
garis bilangan 

  

Total skor max  
 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 

 

 

 

Dari Tabel 1, terlihat bahwa asesmen yang digunakan dalam penilaian 

pengetahuan belum mengunakan asesmen autentik karena asesmen yang 

Nilai Akhir  =  Perolehan Skor   X  (100) 

                                                 Total Skor Max  

0 -

2 

-3 2 4 7 
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digunakan berupa tes, intrumen yang di gunakan tidak dilengkapi dengan rubrik 

yang mengukur pemahaman siswa, dan pemahaman siswa dinilai dari hasil 

jawaban benar atau salah dari soal tes tanpa bisa mengidentifikasi secara akurat 

kesalahan siswa tentang pemahaman dan kemampuan siswa terhadap konsep yang 

diajarkan. Rubrik asesmen yang digunakan oleh guru hanya melihat benar atau 

salah hasil kerja siswa tanpa melihat seberapa jauh pemahaman siswa ketika siswa 

mampu menjawab benar ataupun siswa menjawab salah. Guru di dalam 

melakukan penilaian hanya menggunakan skala 0-100 dan tidak dilengkapi 

kreteria indikatornya. Menurut Chong (2016) dengan bantuan penilaian rubrik, 

dapat memungkinkan siswa untuk lebih memahami kelebihan dan kekurangan 

mereka sehingga dapat mencari strategi belajar apa yang tepat buat mereka. Hal 

ini menunjukkan bahwa rubrik penilaian dapat membantu siswa dalam menilai 

kemampuan diri sendiri. Asesmen autentik aspek pengetahuan dapat dilakukan 

dengan memberikan asesmen penugasan bisa berupa lembar kerja, projek, dan 

portofolio yang dilengkapi dengan rubrik penilaian sehingga dalam penilaian 

aspek pengetahuan tidak hanya berupa soal tes. 

Jika kita melihat kepada kurikulum 2013, penilaian yang digunakan adalah 

penilaian autentik. Penilaian yang dilakukan mencakup kompetensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru 

harus merancang instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai dari mata pelajaran dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Sani (2016:25) ada beberapa perbedaan antara asesmen asesmen autentik 

dengan asesmen tradisional. Ciri asesmen tradisional yaitu memilih respon, 

pengetahuan akademik, mengukur aplikasi pengetahuan, mengingat /memahami, 

struktur oleh guru, bukti tidak langsung, mengukur pengetahuan tentang “APA”, 

dan mendukung cara berfikir konvergen untuk mengemukakan satu jawaban yang 

tepat. Sedangkan ciri asesmen autentik yaitu menunjukkan tugas, tugas dunia 

nyata, memperkaya pengembangan kompetensi yang bermakna, konstruksi atau 

penerapan, struktur oleh peserta didik, bukti nyata secara langsung, mengukur 

pengetahuan tentang “BAGAIMANA”, mendukung cara berfikir divergen untuk 

mengemukakan beberapa pilihan jawaban. Berdasarkan perbedaan tersebut dapat 

diketahui bahwa asesmen yang digunakan guru dalam mengases siswa belum 

menggunakan asesmen autentik sesuai aturan Kurikulum 2013. 

Asesmen merupakan bagian dari sebuah pembelajaran. Dalam setiap 

pembelajaran, asesmen berfungsi untuk mengukur sejauh mana siswa dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asesmen di dalam 

pembelajaran membantu guru dalam mengevaluasi keefektifan kurikulum, strategi 

mengajar dan kegiatan belajar yang mencakup kompetensi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan siswa. Menurut Arifin (2013:4), Asesmen/penilaian adalah suatu 

proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Asesmen 

bukan hanya sebatas nilai saja, namun melalui asesmen guru dapat merayakan 

pencapaian dan mendukung siswa dalam menghadapi tantangan belajar.  

Hasil wawancara juga menunjukkan fakta bahwa dalam pelaksanaan 

asesmen Kurikulum 2013 guru MTs TMI Pujon mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan asesmen autentik yaitu asesmen kinerja, proyek, dan portofolio. 

Guru matematika kelas VII di MTs NU TMI Pujon belum semua mengikuti 
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pelatihan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Depag sehingga guru 

matematika yang belum mengikuti pelatihan kurang memahami konsep tentang 

asesmen autentik, namun mereka menyatakan juga bahwa sudah mengenal 

tentang asesmen autentik. Sedangkan guru yang pernah mengikuti pelatihan 

Kurikulum 2013 menyatakan bahwa pelatihan dari Depag belum sepenuhnya 

memberi contoh dalam pelaksanaan asesmen, pengembangan instrumen asesmen, 

dan administrasi hasil asesmen. Sehingga dalam merancang dan melaksanakan 

instrumen asesmen autentik menjadi kendala bagi guru. Hal ini yang dijadikan 

alasan guru matematika di MTs TMI Pujon bahwa mereka belum menggunakan 

sesmen autentik dalam pembelajaran mereka di kelas. Menurut Linh (2016) tugas 

asesmen autentik dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

dengan melakukan secara nyata dan dapat membantu guru meningkatkan 

pengajaran mereka berdasarkan pada apa yang dilakukan siswa, serta dapat 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dikuasai siswa selama kegiatan 

di kelas berlangsung. 

Dari hasil wawancara juga diperoleh pengakuan guru bahwa guru kurang 

menguasai cara menganalisis kualitas instrumen asesmen yang akan digunakan 

dalam pembelajaran mereka di kelas. Selain itu guru tidak memiliki pedoman 

pelaksanaan analisis kualitas instrumen, sehingga instrumen yang dipakai belum 

teruji dari segi validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Permendikbud nomor 23 

tahun 2016 tentang standart penilaian pendidikan menyatakan bahwa seyogyanya 

guru melakukan analisis kualitas instrumen asesmen yang digunakan. Hal ini 

bertujuan untuk mendapat data kemampuan asli yang dimiliki siswa diperoleh dari 

instrumen yang benar-benar akurat dan sahih.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang 

didukung oleh 

kajian teori serta mengacu pada tujuan penelitian maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa guru matematika khususnya pada MTs TMI Pujon: (1) belum 

mengaplikasikan asesmen autentik yang sesuai dengan harapan Kurikulum 2013; 

(2) belum mempunyai panduan yang dapat digunakan untuk pengembangan 

asesmen autentik dalam pembelajaran khususnya matematika di MTs ini; dan (3) 

Guru matematika MTs masih perlu pedoman atau panduan dalam 

mengembangkan instrumen asesmen autentik khususnya instrumen asesmen 

penugasan/projek dan portofolio yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa guru dapat bekerja secara 

bersama melalui KKG untuk merancang instrumen asesmen autentik matematika, 

membuat panduan asesmen autentik, dan melakukan asesmen autentik 

matematika berupa projek serta portofolio. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membuat model matematika pada materi program linear 

melalui pendekatan matematika realistik. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas XI Adminstrasi Perkantoran 4 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gorontalo tahun 

pelajaran 2017/2018. Tehnik pengumpulan data menggunakan lembar 

pengamatan (guru dan siswa) dan tes hasil belajar. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa, pengamatan kegiatan siswa, 

dan pengamatan kegiatan guru. Tehnik analisis data terdri dari 

penyajian data, analisis data dan verifikasi data.  Hasil penelitian 

diperoleh bahwa kemampuan membuat model matematika materi 

program linear sebelum dikenai tindakan sebesar 46,43% dan setelah 

dikenai tindakan meningkat menjadi 85,71%. Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa pembelajaran dengan pendekatan matematika 

realistrik dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat 

model matematika pada materi program linear bagi siswa kelas XI 

Administrasi Perkantoran 4 SMK Negeri 1 Gorontalo.  

Kata kunci: Matematika realistik, Kemampuan siswa, Program linear 
 

 Perubahan kurikulum secara nasional menuntut profesionalisme guru 

dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran diarahkan pada pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. 

Peran guru sebagai fasilitator akan melahirkan proses pembelajaran yang 

interaktif, menyenangkan, dan menumbuhkembangkan sikap partisipatif siswa. 

Perubahan kurikulum terjadi pada seluruh jenjang pendidkan, mulai dari tingkat 

sekolah dasar sampai pada sekolah menengah.  

 Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah dan 

perguruan tinggi. Fenomena yang terjadi dikalangan siswa menganggap bahwa 

matematika perupakan pelajaran yang sulit dan membosankan. Disisi lain, 

matematika merupakan mata pelajaran yang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa.  

mailto:asmadaud211@gmail.com
mailto:nurwan@ung.ac.id
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 Beberapa faktor yang membuat mata pelajaran matematika kurang 

menarik bagi siswa adalah pendekatan yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran, media pembelajaran, sarana prasarana pembelajaran dan lain-lain. 

Kegiatan rutinitas guru dalam pembelajaran menjadikan siswa bosan dan 

mengalihkan perhatiannya di luar pembelajaran matematika. Rutinitas guru yang 

dimaksud adalah guru menjelaskan, guru memberikan contoh soal kemudian guru 

memberikan latihan. Aktifitas dalam pembelajaran hanya bersifat satu arah, tanpa 

disertai komunikasi antara siswa dan guru dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika yang ada. 

 Salah satu solusi yang bisa dilakukan guru dalam mengatasi masalah 

tersebut adalah merubah pendekatan pembelajaran oleh guru. Pendekatan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran matematika adalah membawa siswa pada dunia nyata atau 

kehidupan sehari-hari siswa. Menghadirkan siswa dalam dunia nyata atau 

kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran atau yang dikenal dengan 

pendekatan pendidikan matematika realistik.  

 Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik pada mata pelajaran matematika materi program linier sub materi 

pemodelan matematika di kelas XI SMK Negeri 1 Gorontalo. Pendekatan 

Pendidikan Matematika Realistik menitikberatkan pada kemampuan siswa dalam 

memahami atau menemukan konsep matematika melalui dunia nyata atau 

masalah riil. Karakteristik PMR adalah mengaitkan masalah matematika dengan 

masalah kontekstual. PMR mampu menyelesaikan masalah matematika yang 

bersifat abstrak menjadi lebih realistik.  

 Salah satu keunggulan dari PMR dalam pembelajaran matematika adalah 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep-konsep dari masalah realistik. Jadi 

PMR tidak diawali dengan definisi, konsep dan contoh soal, tetapi diawali dengan 

masalah nyata yang dialami oleh siswa.  PMR menuntut siswa lebih aktif mencari, 

berdiskusi, bekerjasama, dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika. 

Pendekatan PMR merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan 

aktivitas siswa untuk mengaitkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari 

dengan pembelajaran di dalam kelas, sehingga memudahkan untuk memahami 

konsep matematika yang dipelajari.  

 Menurut Soedjadi (2007: 2) PMRI merupakan inovasi pendidikan 

matematika disebut juga inovasi pendekatan pembelajaran matematika yang 

sejalan dengan teori konstruktivis. PMR memberikan keyakinan kepada guru 

tentang potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga guru mengelola kelas secara 

efektif.  Tiga prinsip PMR (menurut Freudental dalam Zulkardi (2005: 8-9)) yang 

menjadi dasar dalam penelitian ini adalah (a)  Penemuan terbimbing melalui 

matematisasi (Guided Reinvention Through Mathematization), (b) Fenomena 

mendidik (Didacitical Phenomenology ), (c) Model-model Siswa Sendiri 

(Selfdeveloved models).  

 Karakteristik PMR menurut Gravemeijer(1994) dalam Zulkardi (2002) 

adalah (a) Menggunakan masalah kontekstual (masalah kontekstual sebagai 

aplikasi dan sebagai titik tolak dari mana metematika yang diinginkan dapat 

muncul), (b) Menggunakan model yang menekankan penyelesaian secara informal 

sebelum menggunakan cara formal atau rumus, (c)  Menghargai ragam jawaban 

dan konstribusi siswa (kontribusi yang besar pada proses belajar mengajar 
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diharapkan dari konstribusi siswa sendiri yang mengarahkan mereka dari metode 

informal kearah yang lebih formal), (d) Interaktifitas (negoisasi secara eksplisit, 

intervensi, kooperatif dan evaluasi sesama siswa dan guru adalah faktor penting 

dalam proses balajar secara konstruktif dimana srategi informal siswa digunakan 

sebagai jantung untuk mencapai yang formal), dan (e) Terintegrasi dengan topik 

pembelajaran lainnya (pendekatan holistic, menunjukkan bahwa unit-unit belajar 

tidak akan dapat dicapai secara terpisah tetapi keterkaitan dan keterintegrasian 

harus dieksploitasi dalam pemecahan masalah). 

 Program linear merupakan salah satu materi yang terdapat dalam mata 

pelajaran matematika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Salah satu sub 

materi dari program linear adalah membuat model matematika. Permasalahan 

dalam program linear adalah berkaitan dengan masalah maskimum dan minimum. 

Program linier merupakan model optimasi yang disajikan dalam bentuk masalah-

masalah pertidaksamaan linear. Program linier merupakan sebuah fungsi linier 

pada suatu sistem pertidaksamaan linier yang harus memenuhi fungsi objektif. 

 Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai permasalahan yang berkitan 

dengan program linear. Penyelesaian masalah program linear membutuhkan 

kemampuan dalam membuat model matematika atau menerjemahkan 

permasalahan ke dalam model matematika. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

“Jika pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) diterapkan, maka hasil 

belajar siswa SMK Negeri 1 Gorontalo jurusan Administrasi Perkantoran 4 pada 

materi program linear sub materi pemodelan matematika akan meningkat. 

Menurut Supardi (2005: 104) penelitian tindakan kelas (action research) sebagai 

bentuk investigasi yang bersifat reflektif pertisipatif, kolaboratif dan spiral, yang 

memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan system, metode kerja, proses, isi, 

kompetensi dan situasi. Menurut Riduan (2006: 52) action research adalah suatu 

proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan 

dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan 

menghasilkan perubahan tersebut dan kemudian setelah sampai pada tahap 

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Action research bertujuan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara 

pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia 

kerja atau dunia aktual lainnya (Suryabrata, 1998: 35). 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil dari bulan agustus sampai 

bulan september tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI jurusan 

Administrasi Perkantoran 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (class room action 

research ) dengan menggunakan 2 (dua) siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas XI Administrasi Perkantoran 4 SMK Negeri 1 Gorontalo yang berjumlah 28 

orang. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah program linear sub 

materi pemodelan matematika. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi/pengamatan aktifitas siswa dan tes hasil belajar 

siswa. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi program 

linear sub materi pemodelan matematika. Instrumen tes yang digunakan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya 

menyatakan bahwa tes yang digunakan memiliki validitas yang tinggi. Suatu tes 
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atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukanya pengukuran tersebut (Djaali, 2008:49). 

 Observasi/pengamatan dilakukan melalui lembar pengamatan siswa yang 

disiapkan sebelum pelaksanaan penelitian. Lembar pengamatan berupa 

pengamatan aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

 

HASIL PENELITIAN  

Data hasil penelitian diperoleh melalui tes hasil belajar siswa dan lembar 

pengamatan aktifitas siswa. Hasil belajar siswa pada materi program linear sub 

materi pemodelan matematika tergambar pada Tabel 1 dan Tabel 2. Data ini 

diperoleh pada kegiatan penelitian siklus 1 (satu) dan siklus 2 (dua).  

 

Hasil penelitian  Siklus 1 

Sebaran hasil belajar siswa yang diperoleh melalaui tes hasil belajara pada siklus 

1 adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

Dari Gambar 1 diperoleh skor rata-rata dan ketuntasan siswa seperti ditunjukkan 

pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Data Hasil Penelitian Siklus 1 

Jumlah Siswa Skor rata-rata Skor ≥ 70 Skor < 70 Tuntas Tidak tuntas 

28 57,29 13 15 46,43% 53,57% 

 

 Dari Tabel 1 diperoleh skor rata-rata 57,29, 46,43% siswa tuntas dan 

53,57% siswa belum tuntas pada materi program linear sub materi pemodelan 

matematika. Dari hasil siklus 1, peneliti melakukan refleksi dan melanjutkan pada 

siklus 2. Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus 2. 

 

Hasil penelitian Siklus 2  

Sebaran hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes hasil belajar pada siklus 2 

adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 2 
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Gambar 2. Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

Dari Gambar 2 diperoleh skor rata-rata dan ketuntasan siswa seperti ditunjukkan 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Data Hasil Penelitian Siklus 2 

Jumlah Siswa Skor rata-rata Skor ≥ 70 Skor < 70 Tuntas Tidak tuntas 

28 75,00 24 4 85,71% 14,29% 

 

 Dari Tabel 2 diperoleh skor rata-rata 75,00 dan terlihat bahwa 85,71% 

siswa sudah tuntas, dan 14,29% siswa belum tuntas pada materi program linear 

sub materi pemodelan matematika. Dari hasil siklus 2, peneliti melakukan refleksi 

dan tidak melanjutkan lagi pada siklus berikutnya karena sudah memenuhi kriteria 

ketuntasan.  Setelah melakukan aktifitas pada siklus 2, peneliti melakukan refleksi 

terhadap hasil yang diperoleh. Dari hasil tes yang diberikan ke siswa dan hasil 

pengamatan guru selama proses pembelajaran, menunjukkan hasil yang sudah 

memenuhi kriteria ketuntasan.  

 Selain hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes hasil belajar, peneliti 

juga mengembangkan instrumen lembar pengamatan kegiatan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Instrumen lembar pengamatan siswa berisi (1) 

memperhatikan materi, (2) mencatat dan memahami materi, (3) interaksi guru dan 

siswa, (4) kemampuan mengungkap ide, (5) menjawab pertanyaan guru, (6) 

Aktifitas Diskusi Kelompok, (7) Kerjasama Kelompok. Hasil pengamatan 

ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa Siklus 1 

 

 
Gambar 3. Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa Siklus 1 

 

 Dari Gambar 1 terlihat bahwa aktifitas siswa pada siklus 1 masih berada 

pada kategori cukup dan kurang. Oleh karena itu guru sebagai peneliti melakukan 

refleksi dan perbaikan pada siklus 2.  

 

Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa Siklus 2 

 

 
Gambar 4. Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa Siklus 2 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 

2, terlihat bahwa aktifitas siswa pada kegiatan siklus 2 (dua) untuk 7 (tujuh) aspek 

sangat baik. Walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih berada pada 

kategori cukup dan kurang.  

 

 

PEMBAHASAN 

 Rendahnya nilai hasil belajar siswa pada siklus 1 (satu) disebabkan oleh 

pemahaman siswa dalam membuat model matematika masih sangat rendah. Selain 

itu, penerapan PMR dalam pembelajaran, belum sepenuhnya dipahami atau 

diimplementasikan oleh siswa. Pada siklus 2(dua), peneliti melakukan perbaikan 

terhadap kelemahan yang terjadi pada siklus pertama. Salah satu masalah yang 

dihadapi siswa dalam membuat model matematika terhadap permasalahan pada 

materi program linear adalah merubah soal cerita menjadi model matematika 

dalam bentuk pertidaksamaan linear. Guru membimbing siswa dalam 

menerjemahkan soal cerita sehingga bisa melahirkan model matematika. Setelah 
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mendapatkan model matematika, siswa diarahkan untuk menyelesaikan 

permasalahan masalah memaksimumkan atau meminimumkan.  

 Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kemamapuan siswa dalam 

menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika menggambarkan bahwa 

kemampuan matematika merupakan kegiatan yang menerjemahkan permasalahan 

yang rumit menjadi permasalahan yang mudah. Pendekatan PMR merupakan 

salah satu pendekatan yang memudahkan siswa untuk menyelesaikan masalah 

program linear khususnya pemodelan matematika. Sejalan dengan hal itu, 

Muchlis (2010) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan PMR 

mengajak siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan 

teman kelompoknya sehingga mereka dapat menemukan sendiri dan pada 

akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara 

individu maupun kelompok 

 Membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear, 

kesulitan siswa juga muncul pada bagian menentukan tanda ketaksamaan (x ≥ 0 

atau x ≤0). Selain itu, siswa kesulitan dalam menyajikan pertidaksamaan dalam 

bentuk grafik untuk menentukan daerah atau solusi pertidaksaman yang 

dihasilkan melalui model matematika. Peneliti secara detail menjelaskan cara 

merubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika dan cara menentukan 

tanda ketaksamaannya. Selain itu, peneliti juga mengarahkan siswa dalam 

membuat grafik solusi optimum berdasarkan model matematika yang dibuat oleh 

siswa. 

 Kendala yang dihadapi saat penelitian atau proses pembelajaran 

berlangsung adalah kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal-soal cerita 

kedalam bentuk model matematika. Selain itu, peneliti mengalami kendala dalam 

memotivasi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan siswa secara menyeluruh. 

 Walaupun kemampuan siswa dalam membuat model matematika sudah 

meningkat melalui penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

(PMR) , namun masih terdapat siswa yang masih pada kategori rendah dalam 

membuat model matematika. Hal ini disebabkan proses pembelajaran dengan 

pembagian kelompok yang membuat siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Selain 

itu, waktu yang dibutuhkan siswa untuk menerjemahkan soal ceriak ked alam 

model/bahasa matematika. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi program 

linear sub materi pemodelan matematika siswa kelas XI jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Negeri 1 Gorontalo . Hal ini terlihat dari peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus 1 sebesar 46,43% siswa yang tuntas menjadi  85,71% 

siswa sudah tuntas. Aktifitas siswa dalam pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan PMR sangat baik. Pendekatan PMR dapat digunakan untuk materi-

materi yang lain dalam pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa kelas VII 

SMP Negeri 5 Lumajang pada materi segiempat dan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media yang dikembangkan 

sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran pendamping 

siswa. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE yang 

terdiri dari lima tahap yaitu, (1) Analysis, (2) Desain, (3) 

Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. Subyek 

penelitian dipilih menggunakan purposive sampling. Validasi media 

dilakukan oleh 2 ahli materi dan 2 ahli media. Media yang 

dikembangkan diujicobakan kepada 36 siswa kelas VII SMP Negeri 5 

Lumajang. Instrumen yang digunakan berupa angket check list. Data 

yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Pengelolahan 

data menggunakan tabulasi dan analisis untuk mengetahui kualitas 

produk yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan  berdasarkan penilaian ahli 

materi 94,65% dengan kriteria sangat baik, ahli media 82,42% dengan 

kategori baik dan respon siswa 92,84% dengan kategori sangat baik. 

Sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran pendamping 

untuk siswa kelas VII SMP Negeri 5 Lumajang pada materi 

segiempat.  

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Android, Segiempat 
 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Depdiknas, 2006). Menurut Wijaya (dalam Lado, 

dkk.,2016) matematika cenderung dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan 

menakutkan oleh siswa. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ilmu ini sering 

digunakan (NCTM, 2000). Maka pendidikan matematika perlu diajarkan sejak 

dini untuk menghilangkan anggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang 

sulit (Kenney dan Silver, dalam NCTM, 2000). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru matematika, segiempat merupakan materi yang dirasa sulit oleh 

siswa, karena materi ini termasuk dalam lingkup geometri. Kesulitan yang dialami 

oleh siswa antara sulit dalam mengiterpretasikan soal yang diberikan menjadi 

bangun datar segiempat serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan media 

pembelajaran yang dapat  membantu  siswa  dalam belajar.   

Media pembelajaran adalah media atau sarana yang digunakan untuk 

membantu proses belajar mengajar (Arsyad, 2015). Penggunaan media dalam 

mailto:sitiardiah20@gmail.com
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pembelajaran merupakan salah satu upaya dalam menciptakan pembelajaran yang 

lebih bermakna dan berkualitas (Purbasari, 2013). Selain itu, media mempunyai 

peran sangat penting untuk membantu siswa dalam belajar. Melalui media siswa 

dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan 

berinteraksi secara langsung dengan sumber belajar sehingga siswa termotivasi 

untuk belajar (Daryanto, 2015). Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, 

dunia mengalami perubahan teknologi  menuju  pada  kemajuan  jaman  dimana  

diciptakannya  teknologi  yang memudahkan  kegiatan  manusia. Salah  satunya  

adalah  dengan  berkembangnya Smartphone. 

Berdasarkan hasil survei yang  dilakukan peneliti pada  siswa kelas VII 

SMP Negeri 5 Lumajang pada saat peneliti melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) menunjukkan bahwa 70% siswa memiliki Smartphone dan 30% 

siswa memiliki telepon seluler (handphone). Namun, pada umumnya siswa 

menggunakan Smartphone hanya untuk SMS (Short Message Service), telepon, 

chatting, internet dan hiburan-hiburan seperti permainan dan musik (Wulandari, 

dalam Zukhurrohmah, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan 

Smartphone secara umum di dunia pendidikan dan pembelajaran matematika 

khususnya belum optimal. 

Pemanfaatan Smartphone berbasis Android sebagai media pembelajaran 

memungkinkan untuk dikembangkan dikarenakan semakin banyaknya pengguna 

perangkat mobile. Media pembelajaran dikemas secara menarik. Media 

pembelajaran ini akan menjadi sarana atau alat bantu pembelajaran yang lebih 

efektif.  Penggunaan perangkat bergerak (mobile device) dalam proses 

pembelajaran kemudian dikenal sebagai mobile learning (m-learning) (Georgiev, 

2004). Menurut O‟Malley at al (dalam Hulme, 2005) mendefinisikan mobile 

learning sebagai suatu pembelajaran yang pembelajar (learner) tidak diam pada 

satu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajar 

memanfaatkan perangkat teknologi bergerak. Kehadiran m-learning ini ditujukan 

sebagai pelengkap pembelajaran yang ada serta memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mempelajari kembali materi yang kurang dikuasai. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Arif (2015) menunjukkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbasis Android dapat dijadikan sebagai media pelengkap 

pembelajaran bagi siswa untuk mempelajari matematika. Hal ini tentu dapat 

memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran bagi siswa 

(McQuiggan, dkk.,2015).  

Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran matematika berbasis 

Android perlu untuk dikembangkan, khususnya pada materi segiempat. 

Pengembangan media menggunakan Adobe Flash Professional CS 6 dengan 

Action Script 3.0 yang berbasis Android berbasis Adobe AIR (Adobe Integrated 

Runtime). 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran 

matematika berbasis Android untuk siswa kelas VII SMPN 5 Lumajang pada 

materi Segiempat dan untuk mengetahui respon siswa terhadap media yang 

dikembangkan. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengacu 

pada model  pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Dick & Carey 
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(1978), meliputi; (1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) Implementation, 

dan (5) Evaluation. Desain uji coba produk dilakukan melalui 3 tahap yaitu, (1) 

Uji ahli materi dan uji ahli media (2) Uji skala kecil dan (3) uji skala besar. Tahap 

validasi media dilakukan melalui dua tahap yaitu (1) Validasi kepada ahli materi 

dan (2) Validasi kepada ahli media. Subyek penelitian dipilih menggunakan 

purposive sampling yang terdiri dari 36 siswa kelas VII SMPN 5 Lumajang. Jenis 

data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen 

pengumpulan data menggunakan angket dengan skala likert. Aspek penilaian 

media meliputi aspek navigasi, kemudahan, teks, tampilan dan audio (Ellisavet 

dan Economides, 2000). Teknis analisis data menggunakan teknik analisis data 

presentase (Arikunto, 2010). Pengelolahan data menggunakan tabulasi dan 

analisis untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan serta respon siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan media berupa aplikasi Android dengan nama 

“Segiempat”. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan model pengembangan 

ADDIE yang diuraikan sebagai berikut. 

Analysis 

Proses analisis masalah dilakukan dengan observasi kepada guru 

matematika SMP Negeri 5 Lumajang. Biasanya guru matematika menggunakan 

LKS, literasi dan alat peraga sebagai media pembelajaran. Sehingga siswa merasa 

jenuh untuk belajar matematika. Salah satu solusi pemecahan masalah ini adalah 

dengan menggunakan media pembelajaran matematika berbasis Android yang 

bisa mempermudah siswa dalam belajar dan bisa digunakan kapan saja dan 

dimana saja. Proses analisis kebutuhan dilakukan dengan survei pada siswa kelas 

VII yang menujukkan bahwa 140 siswa dari 210 siswa memiliki smartphone 

berbasis Android dan 70 siswa memiliki telepon seluler (handphone). Sedangkan 

analisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dilakukan agar 

mempermudah peneliti dalam perumusan indikator pembelajaran. 

Design 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan flowchart, storyboard dan desain 

interface media. Flowchart media berupa diagram alur meliputi; halaman 

pembuka, halaman utama, menu kompetensi, materi, evaluasi dan keluar. 

Storyboard media berupa desain tampilan awal media. Sedangkan desain interface 

merupakan aplikasi dari storyboard yang sudah dibuat. Pada halaman utama berisi 

empat tombol yaitu menu kompetensi, materi, evaluasi dan bantuan. Pada 

halaman materi berisi tiga tombol menu yaitu (1) Macam-macam Segiempat, (2) 

Sifat-sifat Segiempat dan (3) Keliling dan luas Segiempat. 

Development 

Tahapan dalam proses pengembangan media meliputi; (1) Pembuatan 

media pembelajaran matematika berbasis Android menggunakan Adobe Flash 

Professional CS 6 (2) Penulisan Action Script, dan (3) Finishing. Penulisan Action 

Script menggunakan Action Script 3.0. Pada tahap finishing dilakukan publish 

aplikasi untuk merubah file menjadi .apk. Selanjutnya file .apk dicopy pada 

Smartphone berbasis Android kemudian diinstall. Tampilan media yang 

dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Implementation 

Gambar  1.  Tampilan Halaman Sifat-sifat Segiempat 

Gambar  2.  Tampilan Halaman Evaluasi  
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Implementasi media pembelajaran matematika berbasis Android dilakukan 
terhadap 4 validator yang terdiri dari 2 ahli media, dua ahli materi dan 36 siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Lumajang. Penyebaran aplikasi menggunakan Shareit, 

Bluetooth dan Email. Uji coba media pertama dilakukan terhadap dua ahli materi 

dan dua ahli media untuk mengetahui kualitas media yang dikembangkan. Hasil 

uji kevalidan diperoleh 94,65% untuk ahli materi dan 82,42%. Berdasarkan hasil 

ini, dapat disimpulkan bahwa media yang dikembangkan telah valid sehingga 

layak untuk digunakan. Hasil penilaian oleh ahli materi dan ahli media dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1.  Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Aspek yang Dinilai Persentase Skor yang Diperoleh (%) Keterangan 

1 Relevanasi Materi 93,75 Layak 

2 Pengorganisasian Materi 91,66 Layak 

3 Evaluasi 92,85 Layak 

4 Bahasa 100 Layak 

Rata-rata Skor 94,65 Layak 

  

Tabel 2.  Hasil Penilaian Ahli Media  

No Aspek yang Dinilai Persentase Skor yang Diperoleh (%) Keterangan 

1 Navigasi 87,5 Layak 

2 Kemudahan 87,5 Layak 

3 Teks 80 Layak 

4 Tampilan 82,14 Layak 

5 Audio 75 Layak 

Rata-rata Skor 82,42 Layak 

 

Uji coba kedua dilakukan terhadap skala kecil dengan yang terdiri dari 6 

siswa. Uji coba diawali dengan penjelasan tata cara penggunaan aplikasi. Siswa 

diarahkan untuk mempelajari materi segiempat yang terdapat dalam aplikasi. 

Selanjutnya siswa diarahkan untuk mengerjakan soal yang berada pada menu 

evaluasi. Setelah siswa menggunakan aplikasi, peneliti memberikan angket respon 

media pembelajaran matematika berbasis Android untuk memberikan tanggapan 

terhadap kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan. Hasil angket 

respon siswa ini kemudian dianalisis untuk revisi tahap 2.  

Uji coba ketiga dilakukan terhadap uji skala besar yang terdiri dari 30 

siswa. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap media yang dikembangkan secara 

keseluruhan. Hasil angket respon diperoleh  skor 92,84% yang berarti bahwa 

media pembelajaran matematika berbasis Android valid sehingga layak digunakan 

sebagai media pembelajaran matematika pada materi segiempat. Hasil angket 

respon siswa dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 3.  Hasil Angket Respon Siswa 

No Aspek yang Dinilai Persentase Skor yang Diperoleh (%) Kategori 

1 Kemudahan 88,61 Sangat Baik 

2 Motivasi 94,34 Sangat Baik 

3 Kemenarikan 94,27 Sangat Baik 

4 Kebermanfaatan 94,16 Sangat Baik 
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Rata-rata Skor 92,84 Sangat Baik 

 

Evaluation 

Pada tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap media yang dikembangan 

berdasarkan data yang diperoleh pada  empat tahap sebelumnya, dengan tujuan 

untuk mengetahui kualitas produk dan respon siswa terhadap media yang 

dikembangkan.  

 

Pembahasan 

Media pembelajaran yang dikembangkan berupa aplikasi Android berbasis 

Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) yang dapat dijalankan pada perangkat 

bergerak berbasis Android. Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan 

dapat dijalankan kapanpun dan dimanapun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pembelajar dapat mengontrol sendiri apa yang akan dipelajari dan dimana tempat 

dia belajar  (Irfan, 2016).  Media pembelajaran ini termasuk dalam kategori media 

pembelajaran berbasis mobile learning. Hal ini sesuai dengan yang definisi mobile 

learning yang dinyatakan oleh O’Malley (dalam  Hulme,  2005), yaitu suatu 

pembelajaran yang pembelajar (learner) tidak diam pada satu tempat atau 

kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajar memanfaatkan perangkat 

teknologi bergerak. Mobile learning mengacu kepada penggunaan perangkat 

teknologi informasi genggam dan bergerak, seperti PDA hanphone, tablet dalam 

pengajaran dan pembelajaran (Tamimuddin dalam Irfan, 2016). Sehingga lebih 

mudah dan praktis dalam penggunaanya (Daryanto, 2015). 

Produk akhir dari penelitian ini berupa aplikasi media pembelajaran 

matematika berbasis Android dengan nama segiempat.apk. Aplikasi ini 

merupakan media pembelajaran pendamping yang berisi materi dan latihan soal 

khusus bangun datar segiempat yaitu persegi, persegi panjang, jajargenjang, belah 

ketupat, layang-layang dan trapesium. Materi dan soal latihan dibuat sesuai 

dengan Standar Kompetensi (SK) dan Komptensi Dasar (KD).  Pada media ini 

terdapat empat menu utama, yaitu: (1) Menu kompetensi berisi kompetensi-

komptensi yang diharapkan akan dikuasi siswa setelah mempelajari materi pada 

aplikasi, (2) Menu materi materi segiempat diantaranya, macam-macam 

segiempat, sifatsifat segiempat, keliling dan luas segiempat, (3) Menu evaluasi 

berisi soal-soal untuk menguji pemahaman siswa setelah mempelajari materi, dan 

(4) Menu bantuan berisi panduan penggunaan aplikasi. Adanya menu-menu ini 

memungkinkan pengguna untuk memilih sendiri konten yang ingin dipelajari 

(Purbasari, 2013). Hal ini sesuai dengan pendapat Terrell (dalam Purbasari, 2011) 

tentang beberapa kriteria yang menjadikan mobile learning efektif. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu 

aplikasi media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk digunakan. Hal ini 

sesuai dengan kriteria media pembelajaran berkualitas berdasarkan kriteria yang 

dikemukakan oleh Elissavet & Economides (2000) yaitu kelayakan penilaian 

media pembelajaran meliputi aspek  navigasi,  kemudahan,  teks, tampilan  dan  

audio. Hal ini juga senada dengan penelitian Arif (2015) menunjukkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran berbasis Android dapat dijadikan sebagai media 

pelengkap pembelajaran bagi siswa untuk mempelajari matematika. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
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Media yang dikembangkan yaitu media pembelajaran matematika berbasis 

Android dengan nama Segiempat .apk yang juga dapat dioperasikan pada 

komputer atau laptop berbasis Windows. Media ini dikembangkan menggunakan 

model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahap yaitu, (1) Analysis, (2) 

Desain, (3) Development, (4) Implementation, dan  (5) Evaluation.  

Pada media ini terdapat empat menu utama, yaitu kompetensi, materi, 

evaluasi dan bantuan. Menu kompetensi berisi kompetensi-komptensi yang 

diharapkan akan dikuasi siswa  setelah mempelajari materi pada aplikasi. Pada 

menu materi berisi materi segiempat diantaranya, macam-macam segiempat, sifat-

sifat segiempat, keliling dan luas segiempat. Dimana pada materi keliling dan luas 

disertai contoh soal dan pembahasan. Setelah mempelajari materi siswa dapat 

menguji pemahaman pada menu evaluasi. Selanjutnya adalah menu bantuan yang 

berisi panduan penggunaan aplikasi. 

Hasil uji kelayakan pada media pembelajaran matematika berbasis 

Android yaitu 94,65% untuk ahli materi dengan kriteria sangat baik dan 82,42% 

untuk ahli media dengan kategori baik. Selanjutnya 92,84% untuk respon siswa 

dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan media yang dikembangkan 

mendapatkan respon positif dari siswa. Sehingga media yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran pendamping  bagi siswa.  

Media yang dikembangkan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan media pembelajaran matematika berbasis Android yaitu, (1) Media 

dapat digunakan pada semua perangkat Android baik HP maupun Tablet dengan 

versi minimal 2.2 (Froyo) dan RAM minimal 256 MB serta komputer atau laptop 

berbasis Windows, (2) Media menyajikan materi berupa teks, gambar, animasi dan 

suara sehingga memudahkan siswa dalam belajar, (3) Media bersifat offline 

sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. dan (4) Media dapat 

ditransfer dengan mudah menggunakan perangkat Android melalui Shareit,  

Bluetooth  dan  Email. Sedangakan kekurangan media pembelajaran matematika 

berbasis Android yaitu, (1) Konteks latihan soal pada menu evaluasi jumlahnya 

terbatas dan tidak dapat dirandom, (2) Interaksi pada media hanya terbatas pada 

navigasi (penghubung antar halaman) dan animasi, (3) Materi yang disajikan pada 

media hanya mencakup materi segiempat kelas VII SMP, (4) Media pembelajaran 

matematika berbasis Android hanya dapat dijalankan pada smartphone Android 

dan komputer atau laptop berbasis Windows, dan (5) Subyek uji coba media hanya 

terbatas pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Lumajang. 

Berdasarkan kualitas media dan  kelemahan media pembelajaran yang 

dikembangkan, peneliti menyarankan agar media pembelajaran matematika 

berbasis Android dapat ditingkatkan pada bagian audio, redaksi dan jumlah soal 

sehingga lebih menarik dan interaktif. Selain itu, diharapkan peneliti lain dapat 

mengembangkan media pembelajaran sejenis yang dapat dioperasikan pada 

perangkat dengan sistem operasi yang lain misalnya Iphone Operating System, 

Windows Phone, dan Blackberry serta  materi yang berbeda. Tahap uji coba media 

juga diharapkan dapat diterapkan pada kelas yang setara dengan sekolah yang 

berbeda. Sehingga dapat diketahui respon siswa yang lebih luas lagi. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa 

SMP dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen soal tes dan 

wawancara. Soal tes diujikan kepada tiga puluh satu siswa sebagai 

subjek penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

keseluruhan subjek masih melakukan kesalahan konsep yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, siswa masih 

melakukan kesalahan teknis terkait dengan sistem persamaan linear 

dua variabel, siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal sistem persamaan linear dua variabel, dan kurangnya ketelitian 

yang dimiliki siswa menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

Kata kunci: kesalahan siswa, sistem persamaan linear dua variabel. 

 

Matematika sering digunakan sebagai alat untuk mencari solusi berbagai 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu matematika juga diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan pembelajaran siswa dalam menempuh jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi (Panaoura & Panaoura, 2014). Akan tetapi, pada 

kenyataannya matematika seringkali dianggap sebagai momok yang menakutkan 

bagi sebagian orang. Anggapan tersebut tidak dapat dianggap remeh, hal ini 

dikarenakan ilmu matematika merupakan ilmu yang bersifat hierarki, yang berarti 

bahwa dalam pembelajaran matematika terdapat konsep materi yang sudah 

dipelajari sebelumnya akan diterapkan pada materi berikutnya. Semakin tinggi 

tahapan yang dilalui maka tingkatan materi juga semakin sulit, akibatnya dengan 

memiliki pondasi yang tidak kuat akan membuat siswa semakin bingung. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk mematahkan asumsi sebagian orang tentang 

matematika sebagai mata pelajaran yang menakutkan, yaitu diperlukan peran guru 

ketika mengajar matematika. Kreativitas dan keterampilan guru diperlukan ketika 

mengajar matematika dengan membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik. 

Pernyataan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Doerr dan English 

(2006) yang mengatakan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan pengetahuan guru itu sendiri serta guru dapat memberikan motivasi 

kepada siswa ketika pembelajaran berlangsung. Dengan memberikan motivasi 

kepada siswa ketika belajar matematika maka akan meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa tentang matematika, hal ini akan berbanding lurus dengan kemampuan 

matematika siswa. Dengan kemampuan matematika yang baik yang dimiliki siswa 
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maka akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan siswa ketika menyelesaikan 

soal. Sejalan dengan itu Tambychik dan Meerah (2010) mengatakan bahwa masih 

ada siswa yang melakukan kesalahan ketika menyelesaikan masalah yang 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan matematika yang dimiliki siswa.  

Kurangnya kemampuan matematika yang dimiliki siswa akan berakibat 

pada terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Kegagalan dalam mempelajari dan memahami suatu konsep atau 

masalah matematika atau yang menyimpang dari aturan matematika dapat 

diartikan sebagai suatu kesalahan dalam belajar matematika (Radatz, 1980).  

Lebih lanjut Radatz (1980) mengatakan bahwa sebagian besar siswa yang 

melakukan  kesalahan memiliki ciri-ciri yaitu kurang memiliki keyakinan 

terhadap solusi yang diperoleh, kurang berhati-hati, atau kondisi lainnya. 

Kesalahan dalam belajar matematika tidak dapat di anggap remeh, sumber 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa seharusnya dengan segera mendapatkan 

solusi, salah satu cara yang dapat di tempuh yaitu dengan menganalisis akar 

permasalahan yang menjadi penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Serta 

diupayakan alternatif penyelesaiannya, sehingga kesalahan yang pernah dilakukan 

tidak terulang kembali (Pateda, 1989). Dengan menganalisis kesalahan yang 

dilakukan siswa akan berdampak pada penentuan bmetode yang tepat yang akan 

digunakan dalam pembelajaran matematika. Pernyataan diatas sejalan dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Radatz (1980) yaitu dengan menganalisis 

kesalahan siswa, guru dapat mengungkapkan bagaimana pemahaman siswa 

terhadap suatu materi,  bagaimana proses penyelesaian masalah yang dilakukan 

oleh siswa serta bagaimana sikap guru dalam menyikapi siswa ketika melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Salah satu cara yang dapat di 

tempuh untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika yaitu dengan memberikan soal kemudian menganalisis hasil jawaban 

siswa, sehingga dari hasil tersebut dapat di lihat jenis kesalahan yang di buat oleh 

siswa (Krismanto, 2006).  

Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis kesalahan banyak 

dilakukan oleh para peneliti lainnya yaitu McGuire (2013), Zakaria dkk (2010), 

dan El-khateeb (2016). McGuire (2013) tentang analisis kesalahan terhadap calon 

guru terkait wawasan atau pengetahuan matematika yang dimiliki, pengajaran dan 

pembelajaran matematika. Zakaria dkk (2010) mengungkapkan bahwa siswa 

masih mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang 

disebabkan oleh lemahnya penguasaan siswa terhadap topik aljabar, pecahan, 

angka negatif, dan materi aljabar yang lebih luas. Selanjutnya El-khateeb (2016) 

yang memperoleh bahwa 20% siswa masih melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan ketaksamaan linear, dan 22% siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan ketaksamaan nilai mutlak dan pecahan. Adapun penelitian yang 

terkait dengan analisis kesalahan siswa pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel diantaranya Wulandari dkk (2016) menganalisis kesalahan siswa dengan 

menggunakan empat tahapan langkah Polya, dan tidak terkait dengan indikator 

kesalahan dalam menganalisis. Idris dkk (2015) mengungkapkan bahwa kesalahan 

yang dilakukan siswa berupa kesalahan fakta (penempatan lambang-lambang), 

kesulitan konsep (merumuskan model yang terkait dengan situasi), kesulitan 

prinsip (kesulitan menentukan metode), dan kesulitan skill yaitu kesulitan 

melakukan operasi pada bilangan.  
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Terkait dengan persoalan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari 

permasalahan yang di kemas dalam bentuk masalah kata-kata atau soal cerita. 

Sukoriyanto dkk (2016) mengatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah 

dalam bentuk masalah kata-kata atau soal cerita masih lemah. Sehingga dalam 

artikel ini diberikan soal sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk soal 

cerita. Dalam hal ini soal yang digunakan yaitu soal sistem persamaan linear dua 

variabel. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan materi yang telah 

diajarkan pada kelas VIII. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas IX yang telah 

memperoleh materi sistem persamaan linear dua variabel. Dalam proses 

penyelesaian soal sistem persamaan linear dua variabel diperlukan tingkat 

ketelitian yang cukup tinggi karena terdapat beberapa cara dalam proses 

penyelesaiannya terutama ketika membuat model matematikanya. Ketika 

observasi awal dilakukan diperoleh informasi bahwa subjek memiliki kemampuan 

matematika yang kurang khususnya pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel meskipun materi tersebut sudah di peroleh pada kelas VIII.  

Dalam pembelajaran matematika tidak terlepas dari beberapa unsur yang 

satu sama lain saling terkait, berikut  pendapat yang dikemukakan oleh Lerner 

(1988) yang mengatakan bahwa mata pelajaran matematika hendaknya mencakup 

tiga hal yaitu: 

1. Konsep 

Kemampuan pemahaman dasar siswa yang merujuk pada kemampuan siswa 

dalam mengklasifikasikan, mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok 

benda tertentu. 

2. Keterampilan 

Keterampilan merujuk pada kemampuan siswa untuk dapat melakukan 

suatu proses penyelesaian secara tepat. Keterampilan akan berkembang 

seriring dengan pemberian latihan secara intens. 

3. Penyelesaian masalah 

Penyelesaian masalah merupakan induk dari konsep dan keterampilan. 

Karena, dalam penyelesaian masalah melibatkan peranan antara konsep dan 

keterampilan baik dalam situasi yang baru ataupun dalam situasi yang 

berbeda secara benar.  

 

Selanjutnya pengklasifikasian kesalahan yang dilakukan oleh Radatz 

(1980) meliputi: 

1. Kesalahan teknik 

Kesalahan yang dilakukan ketika melakukan operasi atau perhitungan. 

2. Kesalahan konsep 

Kesalahan yang dilakukan dalam memahami suatu konsep. 

3. Kesalahan mekanis 

Kesalahan yang dilakukan karena kurang memiliki pengetahuan terkait 

dengan alternatif lain ketika menyelesaikan suatu permasalahan. 

4. Kesalahan aplikasi 

Kesalahan yang dilakukan akibat tidak tepatnya penerapan aturan atau 

algoritma. 

Dari pendapat ahli di atas, kemudian dibuat indikator yang akan dijadikan 

acuan dalam menganalisis kesalahan siswa pada materi sistem persamaan linear 

dua variabel. Adapun indikator yang digunakan dalam menganalisis kesalahan 
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siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel yaitu 

kesalahan konsep, kesalahan teknis, dan kesalahan dalam penyelesaian masalah. 

Adapun rincian dari masing-masing indikator yaitu untuk kesalahan konsep, siswa 

melakukan kesalahan dalam memaknai suatu konsep, selanjutnya untuk kesalahan 

teknis yaitu siswa melakukan kesalahan dalam komputasi atau perhitungan, dan 

yang terakhir kesalahan dalam penyelesaian masalah yaitu siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal yang diberikan sampai tuntas dengan benar. Dari penjelasan 

diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan kesalahan siswa SMP dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel menggunakan indikator 

kesalahan yang dibuat oleh peneliti yang dibuat berdasarkan pendapat para ahli. 

 

METODE 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 29 September 2017 di SMP 

Negeri 9 Malang yang beralamatkan di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Malang. 

Satu soal sistem persamaan linear dua variabel diberikan kepada 31 siswa sebagai 

subjek penelitian. Siswa yang terlibat sebagai subjek secara sukarela dan setuju 

untuk terlibat dalam penelitian. Sebagai observasi awal dalam menentukan subjek 

penelitian yaitu berdasarkan pada informasi yang disampaikan oleh guru mata 

pelajaran matematika. Adapun dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen soal tes dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis 

data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Indikator kesalahan yang 

digunakan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis hasil kerja siswa, yaitu (1) 

kesalahan konsep, yaitu siswa melakukan kesalahan dalam memaknai suatu 

konsep, (2) kesalahan teknis, yaitu siswa melakukan kesalahan dalam komputasi 

atau perhitungan, dan (3) kesalahan dalam penyelesaian masalah, yaitu siswa 

tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas dengan benar.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kesalahan yang dimaksud adalah menganalisis kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Soal matematika 

yang digunakan adalah materi sistem persamaan linear dua variabel. Dalam artikel 

ini akan paparkan hasil pekerjaan subjek untuk dianalisis kesalahannya sesuai 

dengan indikator kesalahan. Hasil yang diperoleh menunjukkan kesulitan yang 

dialami siswa ketika menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. 

Hal tersebut terlihat dari jawaban siswa pada masalah yang diberikan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebagian besar siswa masih mengalami 

kesulitan pada saat menyelesaikan soal yang diberikan. 

Adapun soal yang diberikan yaitu: Azifa membeli 5 buku dan 4 pensil 

seharga Rp.21.000,00. Arsy membeli 2 buku dan 6 pensil seharga Rp.15.000,00. 

Jika Arin ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, berapa yang harus dibayar Arin? 

Persentase kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan terdiri 

dari kesalahan konsep yaitu siswa melakukan kesalahan dalam memaknai suatu 

konsep, kesalahan teknis yaitu siswa melakukan kesalahan dalam komputasi atau 

perhitungan, dan kesalahan dalam menyelesaikan masalah yaitu siswa  tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas dengan benar. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa siswa yang melakukan kesalahan konsep sebanyak 31 siswa 

dengan persentase 100%, kesalahan teknis sebanyak delapan siswa dengan 

persentase 26%, dan kesalahan dalam menyelesaikan masalah sebanyak delapan 
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siswa dengan persentase 26%. Dari temuan penelitian yang telah dijelaskan 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel serta kurangnya 

ketelitian siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kesalahan. Temuan penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Syafmen (2015) yang mengatakan bahwa alasan yang diberikan 

siswa pada saat mengerjakan soal yaitu kurang teliti dan lupa terhadap materi 

yang telah diajarkan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani, 

dkk (2016) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan siswa mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal yaitu kurangnya ketelitian siswa dalam 

mengerjakan soal yang diberikan. Berikut akan dijelaskan kesalahan yang 

dilakukan siswa ketika menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. 

Kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa terlihat pada gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Kesalahan Konsep 

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa siswa belum mampu 

memahami makna dari permisalan dari suatu variabel dan belum mampu 

memahami konsep dari masalah yang diberikan, sehingga tidak dapat menuliskan 

informasi secara tepat. Untuk menggali informasi yang lebih jelas terhadap 

pemahaman siswa peneliti melakukan wawancara. Berikut kutipan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan siswa. 

P : apa yang kamu pahami dari permisalan diatas? 

S : saya memisalkan x sebagai buku dan y sebagai pensil 

P : kamu yakin, coba kamu perhatikan baik-baik? 

S : sama bu 

P : coba kamu perhatikan pertanyaan dari soal ini!(peneliti menunjuk ke 

soal) 

S : mmm....harganya bu 

P : selanjutnya? 

S : bingung bu, lupa (sambil tersenyum) 

Kekeliruan siswa dalam merumuskan permisalan masih ditemukan. Hal ini 

sesuai dengan fakta hasil penelitian dengan persentase 100% siswa yang 

mengalami kesalahan dalam memahami konsep sistem persamaan linear dua 

variabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Idris, dkk (2015) yang 

mengatakan bahwa masih ada siswa yang melakukan kesalahan konsep dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. 

Selain kesalahan konsep, siswa juga melakukan kesalahan teknis yaitu siswa 

melakukan kesalahan dalam komputasi atau perhitungan sebanyak 8 siswa dengan 

persentase 26%. Kesalahan teknis yang dilakukan oleh siswa terlihat pada gambar 

2 berikut. 
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Gambar 2. Kesalahan Teknis 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa masih keliru 

ketika menentukan hasil pengurangan dari 8𝑝 − 30𝑝, siswa menuliskan −24𝑝 

seharusnya jawaban yang benar yaitu −22𝑝. Selanjutnya siswa masih keliru 

dalam menentukan nilai dari variabel p juga masih keliru, begitu juga saat siswa 

menentukan nilai dari variabel b. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswaterhadap soal yang diberikan, peneliti melakukan wawancara terhadap siswa 

tersebut, berikut kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa. 

P : apakah proses penyelesaian yang kamu lakukan sudah benar? 

S : sudah bu (dengan raut wajah yang meyakinkan) 

P : coba diperhatikan baik-baik jawaban kamu! 

S : apakah ini sudah benar? (peneliti menunjuk pada 8𝑝 − 30𝑝) 

P : ooo... ya bu keliru, yang benar -22p (S memperhatikan pekerjaannya), 

ooo  

   ya bu nilai dari variabel p dan b  juga salah. 

Setelah dilakukan wawancara, terlihat bahwa siswa menyadari kesalahannya 

kemudian menjelaskan kembali jawaban yang benar. Pada dasarnya siswa tersebut 

sudah paham bagaimana cara menyelesaikan soal yang diberikan. Tetapi siswa 

tersebut kurang teliti pada saat melakukan operasi perhitungan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani dkk (2016) bahwa salah satu faktor 

yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal yaitu 

kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan. 

Selanjutnya langkah yang harus diselesaikan siswa untuk menyelesaikan 

soal yang diberikan yaitu menyelesaikan soal tersebut sampai tuntas dengan 

jawaban yang benar. Berikut gambar 3 yang menunjukkan bahwa masih ada siswa 

yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal sampai tuntas dan benar. 
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Gambar 3. Kesalahan Penyelesaian Masalah 

 

Dari jawaban siswa diatas, terlihat bahwa siswa sudah berusaha untuk 

menemukan solusi dari soal yang diberikan, tetapi siswa belum dapat 

menyelesaikan soal dengan benar. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa, berikut kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa. 

P : apakah penyelesaian yang kamu buat ini sudah benar? 

S : sudah bu   

P : coba diperhatikan baik-baik! 

S : ooo,, ya bu saya salah seharusnya 12.000 

P : terus kenapa kamu tulis 11.000? 

S : ma’af bu saya keliru, harusnya 12.000, kesimpulan saya juga salah 

bu.  

Setelah dilakukan wawancara, siswa menyadari kesalahannya kemudian 

menjelaskan kembali jawaban yang benar. Pada dasarnya siswa tersebut sudah 

paham bagaimana cara menyelesaikan soal yang diberikan. Tetapi siswa tersebut 

kurang teliti saat menyelesaikan soal yang diberikan. Sehingga siswa tersebut 

belum dapat menyelesaikan soal yang diberikan dengan solusi akhir sampai benar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani, dkk (2016) bahwa 

salah satu faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam 

menyelesaikan soal yaitu kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan soal 

yang diberikan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa keseluruhan 

subjek masih melakukan kesalahan konsep yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel, siswa juga masih melakukan kesalahan teknis 

terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, siswa masih melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel, dan 

ketelitian yang kurang menjadi penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Adapun saran yang diajukan sebagai berikut: dalam proses pembelajaran 

sebaiknya guru lebih menekankan pada penguasaan konsep, penguasaan teknis 

serta meningkatkan ketelitian siswa dengan cara mengingatkan kepada siswa 

bahwa dalam menyelesaikan soal harus memperhatikan semua unsur sehingga 

siswa dapat mengerjakan soal yang diberikan sampai tuntas dan sampai pada 

jawaban yang benar dan tepat.  
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Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan 

konseptual dan kesalahan faktual dalam menyelesaikan tes terkait 

definisi fungsi, fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. 

Sembilan dari 20 peserta didik kelas X farmasi SMK 

PARJNAPARAMITA dipilih sebagai responden. Karena peserta didik 

tersebut mampu menjawab semua soal tes tetapi melakukan kesalahan 

konseptual dan faktual. Kesalahan konseptual yang dilakukan 

responden antara lain 1) membedakan relasi dan fungsi; 2) melakukan 

kesalahan tentang definisi fungsi (dalam hal ini peserta didik 

menggangap bahwa) a) semua anggota domain harus memiliki 

pasangan; b) anggota kodomain tidak boleh memiliki pasangan lebih 

dari satu; c) anggota domain boleh memiliki pasangan lebih dari satu; 

d) ada anggota domain boleh tidak memiliki pasangan; e) anggota 

domain boleh memiliki pasangan lebih dari satu; 3) melakukan 

kesalahan tentang sifat fungsi (peserta didik menggangap bahwa) a)  

kodomain dari fungsi injektif memiliki pangan lebih dari satu; b) 

fungsi bijektif tidak selalu fungsi surjektif; c) fungsi surjektif sebagai 

fungsi injektif; d) ada anggota kodomain fungsi injektif memiliki 

pasangan lebih dari satu. Kesalahan faktual yang dilakukan responden 

antara lain: 1) ada anggota kodomain yang tidak ditulis; 2) 

menambahkan anggota domain.  

Kata kunci: identifikasi kesalahan, kesalahan konseptual, kesalahan 

faktual, fungsi. 

 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi inti yaitu (1) kompetensi 

sikap spiritual, (2) kompetensi sikap sosial, (3) kompetensi pengetahuan, dan (4) 

kompetensi keterampilan. Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui proses 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler (Permendikbud 

no. 24 tahun 2016). Kompetensi 1 dan 2 bisa diajarkan melalui pembelajaran tidak 

langsung (indirect teaching) misalnya melalui kegiatan  pembinaan dan 

pembiasaan. Selanjutnya kedua kompetensi tersebut dapat dikembangkan dalam 

tahap pengembangan karakteristik peserta didik. Sedangkan untuk kompetensi 3 

dan 4 berkaitan penguasaan materi dari masing-masing pelajaran yang diajarkan 

melalui pembelajaran langsung (direct teaching).  Matematika sebagai salah satu 

mata pelajaran dalam kurikulum sekolah juga ditujukan untuk mencapai keempat 

kompetensi tersebut.  

Salah satu kompetensi inti dari pengetahuan dan keterampilan Matematika 

dimana peserta didik SMA banyak mengalami kesulitan adalah kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan dari materi fungsi. Kompetensi pengetahuan pada 
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kompetensi dasar materi fungsi adalah menjelaskan dan menentukan fungsi secara 

formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta 

sketsa grafiknya, menganalisa karakteristik masing–masing grafik (Permendikbud 

no. 24 tahun 2016). Materi fungsi dapat dihubungkan dengan subbab dalam ilmu 

matematika. Sedangkan kompetensi ketrampilan pada fungsi berkaitan dengan 

penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misal penerapan fungsi dalam 

dunia perekonomian adalah untuk menjelaskan hubungan kode barang dengan 

harga tertentu. Sebagai contoh kita dapat menggunakan fungsi untuk menjelaskan 

bahwa tidak mungkin kode barang memiliki dua harga yang berbeda.  

Definisi relasi yang merupakan fungsi : Misalkan 𝐴 dan 𝐵 himpunan. 

Fungsi 𝑓 dari 𝐴 ke 𝐵 adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota A 

tepat satu pasangan dengan anggota B. Fungsi dapat direpresentasikan dalam 

berbagai bentuk antara lain diagram panah, himpunan pasangan berurut dan juga 

grafik. Definisi fungsi surjektif adalah jika dan hanya jika range 𝑓 = 𝐵, 

maksudnya semua anggota kodomain memiliki pasangan dengan anggota domain. 

Definisi fungsi injektif adalah jika dan hanya jika setiap anggota A memiliki satu 

pasangan di 𝑓, dan semua anggota kodomain tepat memiliki satu pasangan 

anggota domain. Untuk definisi fungsi bijektif (korespondensi satu-satu) adalah 

fungsi tersebut harus termasuk dalam fungsi surjektif dan fungsi injektif.  

Kriteria analisis  kesalahan ada banyak antara lain kriteria analisis kesalahn 

Newman, Brown dan Watson. Kriteria analisis kesalahan Newman (White,2010) 

adalah Membaca Tingkat 1 (Decoding), 2 Pemahaman (comprehension), 3 

Transformasi (transformation), 4 Keterampilan Proses (process skill), dan 5 

Pengkodean (encoding). Peserta didik melakukan semua tahapan Newman,  untuk 

mencoba menjawab masalah matematika.  Analisis kesalahan Newman juga 

digunakan oleh Puspita & Qohar (2014) untuk meneliti kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier dua variabel dengan hasil 

penelitian pada tahap pemahaman (comprehension) peserta didik tidak 

menuliskan bagian yang diketahui, ditanya, salah menuliskan dan tidak lengkap 

dalam menuliskannya; pada tahap transformasi (transformations) peserta didik 

salah dalam memisalkan, salah dalam menyusun persamaan dan 

menyeesaikannya; pada tahap kemampuan proses (process skill) peserta didik 

melakukan kesalahan tidak melakukan tahapan matematis dan salah dalam 

memanipulasi variabel atau bilangan; sedangkan pada tahap penulisan jawaban 

(encoding) kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah peserta didik tidak 

lengkap dalam menuliskan jawaban akhir dengan tidak menuliskan keterangan 

yang diinginkan oleh soal.   

Sedangkan kriteria analisis kesalahan menurut Brown (2016) ada tiga 

macam yakni kesalahan konseptual, kesalahan fakta, dan kesalahan prosedural. 

Pengetahuan konseptual adalah pemahaman tentang gagasan dan prinsip yang 

mendasarinya dan sebuah pengakuan akan kapan menerapkannya (Brown,2016). 

Ini juga melibatkan pemahaman hubungan antara gagasan dan prinsip. Kesalahan 

konseptual terjadi ketika seorang peserta didik mengalami kesalahpahaman atau 

tidak memiliki pemahaman tentang prinsip dan gagasan mendasar yang terkait 

dengan masalah matematika tertentu. Kesalahan faktual terjadi saat peserta didik 

kekurangan informasi factual (Brown, 2016). Pengetahuan prosedural adalah 

pemahaman tentang langkah atau prosedur apa yang diperlukan untuk 

memecahkan suatu masalah (Brown, 2016). Kesalahan prosedural terjadi saat 
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seorang peserta didik salah menerapkan aturan atau algoritma (yaitu formula atau 

prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah).   

Selain analisis kesalahan menurut Newman dan Brown,  juga terdapat 

klasifikasi kesalahan peserta didik dengan kriteria lain. Yakni kalsifikasi 

kesalahan menurut Lauren dan Leah (2013) kriteria kesalahan konseptual dalam 

matematika sekolah menengah menjadi 5 tipe, yakni: tipe 1 jawaban yang tidak 

lengkap dimana pertanyaan hanya dijawab sebagian sehingga tidak memberikan 

semua solusi yang dibutuhkan; tipe 2 penyalahgunaan data dimana membuat 

kesimpulan dari data yang tidak termasuk tetapi langkah pembuktian tepat; tipe 3 

kesalahan teknis dimana belum mampu memanipulasi simbol dalam aljabar, 

kesalahan dalam proses pengerjaan; tipe 4 kesalahan berasal dari kesalahpahaman 

materi yang dikerjakan seblumnya; tipe 5 definisi yang menyimpang dimana 

mengubah definisi yang relevan dengan solusi masalah.   

Penelitian pada materi fungsi sudah dilakukan, diantara yang dilakukan oleh 

Widodo & Toheri (2017) dan Muzaffer (2013). Widodo & Toheri (2017) 

melakukan penelitian tentang kesalahpahaman peserta didik dalam pembelajaran 

matematika; fungsi limit konsep di SMA. Dalam hasil penelitiannya Widodo & 

Toheri (2017) mengemukakan bahwa peserta didik yang tidak mengerti konsep 

cukup tinggi dan kesalahan konseptual pada fungsi limit yang dialami oleh peserta 

didik terletak pada peserta didik keliru mengkaji dan memahami bahwa tidak ada 

batasan dalam penyelesaian penulisan lambang dan dalam menyimpukan nilai 

limit fungsi. Sedangkan Muzaffer (2013) melakukan penelitian tentang kesulitan 

belajar peserta didik dan kesalahpahaman konsep fungsi invers. Dalam hasil 

penelitiannya Muzaffer (2013) mengemukakan bahwa peserta didik mengalami 

kesulitan dalam menunjukkan kejelasan fungsi ketika menemukan invers fungsi 

yang diberikan dan memiliki kesalahpahaman seperti "Jika invers fungsi tidak 

ada, kebalikan dari elemen range juga tidak ada "dan" Ungkapan fungsi invers, 

kebalikan dari fungsi, dan hubungan terbalik semuanya memiliki arti yang sama. 

Pada kajian ini diidentifikasi kesalahan peserta didik SMA kelas X dalam 

menyelesaikan  soal fungsi, fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. 

Pemilihan materi sifat-sifat fungsi (fungsi surjektif, injektif dan bijektif) karena 

merupakan pondasi untuk bahasan materi fungsi yang lebih mendalam 

selanjutnya. Misalnya pada matematika peminatan dipelajari materi fungsi 

selanjutnya, seperti: fungsi kuadrat, fungsi linier, dan fungsi komposisi. 

Berdasarkan pemaparan kriteria kesalahan konsep oleh Browm dan Lauren maka 

dalam kajian ini kesalahan konseptual adalah peserta didik memiliki kesalahan 

atau kesulitan dalam memahami gagasan matematika sehingga salah membuat 

solusi yang diinginkan. Untuk kesalahan faktual dalam kajian ini adalah 

kurangnya peserta didik dalam memahami dan megolah informasi dari soal. 

Kesalahan konseptual dan kesalahan fakta yang dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal  fungsi, fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. 

Dalam kajian ini peserta didik dikatakan melakukan kesalahan konseptual, apabila 

tidak mampu untuk menerapkan makna atau ciri-ciri dari fungsi surjektif, fungsi 

injektif, dan fungsi bijektif.   

 

METODE 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan 

kualitatif digunakan untuk mengungkapkan suatu masalah dan memahami 
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masalah lebih mendetail dari pusat permasalahan tersebut (Creswell, 2012). 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan banyak 

kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal sifat-sifat 

fungsi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan 

kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan 

soal fungsi. 

Adapun prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. Dalam Gambar 1 dapat dilihat bahwa kajian ini dimulai dengan 

memilih kelas X SMK jurusan Farmasi yang terdiri dari 20 peserta didik antara 

lain 18 (90 %) peserta didik perempuan dan 2 (10 %) peserta didik laki-laki untuk 

kelas penelitian. Kelas X Farmasi dipilih karena kelas tersebut merupakan kelas 

yang heterogen dibandingkan kelas yang lainnya. Selanjutnya peserta didik 

diminta mengerjakan soal tes yang berhubungan dengan fungsi, fungsi surjektif, 

fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Berdasarkan jawaban peserta didik, dipilih 

peserta didik yang mampu menjawab semua soal tes tetapi melakukan kesalahan 

dalam menjawab soal. 

 
Gambar  1 Diagram Alur Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Dalam kajian ini, diberikan 3 soal sifat-sifat fungsi kepada 20 peserta didik. 

Soal pertama digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang 

contoh fungsi dan bukan fungsi. Soal kedua digunakan untuk mengetahui 

Tidak    

Laporan Hasil 

Kajian 

Keterangan : 

       : mulai/berhenti 

       : kegiatan 

       : pemilihan kondisi 

       : urutan kegiatan 

 

Tidak  

Peserta didik mengerjakan soal tes 

berupa soal fungsi, fungsi surjektif, 

fungsi injektif dan fungsi bijektif 

Apakah peserta 

didik menjawab 

semua soal ? 

Peserta didik kelas X 

Farmasi 

Apakah melakukan 

kesalahan  

Ya  

Tidak dipilih sebagai 

responden 

Pendeskripsian jenis 

kesalahan peserta didik 

Tidak dipilih sebagai 

responden 

Ya  
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pemahaman peserta didik tentang fungsi surjektif. Dan soal ketiga digunakan 

untuk mengetahui pemahaman peserta didik dalam membuat fungsi injektif dan 

fungsi bijektif.  

1. Diagram berikut yang bukan fungsi adalah ? Jelaskan ! 

 
2. Dikeahui 𝑨 = {𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓} 𝑩 = {𝟔, 𝟕, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟎} 

Pasangan berikut yang merupakan pasangan fungsi surjektif dari A ke B 

adalah ... 

a. 𝒇: {(𝟏, 𝟔), (𝟐, 𝟕), (𝟑, 𝟖), (𝟒, 𝟗), (𝟓, 𝟏𝟎)} 
b. 𝒇: {(𝟏, 𝟔), (𝟐, 𝟔), (𝟑, 𝟔), (𝟒, 𝟔), (𝟓, 𝟔)} 

c. 𝒇: {(𝟏, 𝟔), (𝟐, 𝟕), (𝟑, 𝟗), (𝟓, 𝟏𝟎)} 
3. Diketahui himpunan 𝑷 = {𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓} 𝑸 = {𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅, 𝒆}  

a. Buatlah fungsi injektif yang mungkin dari 𝑷 ke 𝑸, jelaskan! 

b. Buatlah fungsi bijektif yang mungkin dari 𝑸 ke 𝑷, jelaskan! 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian kesalahan ditinjau berdasarkan kriteria Brown (2016), yaitu 

kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan kesalahan faktual. Pada kajian ini 

hanya menggunakan 2 dari 3 kriteria kesalahan, yakni kesalahan konseptual dan 

kesalahan faktual.  Kajian ini tidak menggunakan kesalahan prosedural, 

dikarenakan pada materi sifat-sifat fungsi tidak menggunakan prosedur. Dari 20 

peserta didik diketahui 4 (20%) peserta didik menjawab benar semua soal, 7 (35 

%) peserta didik tidak mampu menjawab semua soal, dan 9 (45 %) peserta didik 

mampu menjawab semua soal namun melakukan kesalahan. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut didapatkan 9 responden. 

Berikut dijabarkan kesalahan yang dilakukan responden dalam menjawab 

soal sifat-sifat fungsi. 

1. Pada jawaban soal nomor 1 diketahui 9 responden menjawab salah. Dari 

jawaban salah responden diketahui 9 (100 %) responden melakukan 

kesalahan konseptual dan 1 (11 %) responden melakukan kesalahan faktual. 

Jenis kesalahan konseptual yang dilakukan oleh responden, yaitu: 

a. Responden salah memahami definisi fungsi bahwa ada anggota domain 

yang tidak memiliki pasangan. Hal tersebut tampak pada Gambar 2.  

 
 

Gambar 2 Kesalahan Konseptual Jenis 1 

A B A B A B 𝑓 

 

𝑓 𝑓 

Responden salah menjawab bahwa 

diagram panah tersebut adalah 

fungsi dengan alasan ada anggota 

domain fungsi yang tidak memiliki 

pasangan 
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Berdasarkan Gambar 2 responden salah memahami definisi fungsi, 

dimana ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Kesalahan 

konseptual tersebut dilakukan oleh sebanyak sebanyak 4 (44 %) 

responden. Definisi fungsi yang sebenarnya adalah semua nggota domain 

fungsi harus memiliki tepat satu pasangan dari anggota kodomain.  

b. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

Gambar 3  

 
 

 

 
Gambar 3 Kesalahan Konseptual Jenis 2 

 

Berdasarkan Gambar 3 responden salah memahami definisi fungsi, 

dimana semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota 

domain. Kesalahan konseptual ini dilakukan sebanyak 1 (11.1%) 

responden. Berdasarkan definisi dari fungsi maka kodomain dari fungsi 

tidak harus selalu memiliki pasangan dari anggota domain fungsi. Artinya 

dalam fungsi diperbolehkan anggota kodomain tidak memiliki pasangan 

atau bahkan memiliki lebih dari satu pasangan. 

 

c. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

Gambar 4.  

 
 

 

 
Gambar 4 Kesalahan Konseptual Jenis 3 

 

Berdasarkan Gambar 4 responden salah memahami definisi fungsi, 

dimana kodomain tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. 

Kesalahan konseptual ini dilakukan sebanyak 1 (11.1%) responden. 

Berdasarkan definisi fungsi maka kodomain dari fungsi diperbolehkan 

anggota kodomain tidak memiliki pasangan atau bahkan memiliki lebih 

dari satu pasangan. 

d. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

Gambar 5  

Responden salah memberikan pernyataan bahwa 

kodomain dari fungsi harus memiliki pasangan dari 

domain fungsi. 

Responden  salah  menyatakan bahwa anggota 

kodomain harus memiliki tepat satu pasang dari anggota 

domain 
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Gambar 5 Kesalahan Konseptual Jenis 4 

 

Berdasarkan Gambar 5 responden salah memahami definisi fungsi, 

domain fungsi boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kesalahan ini 

dilakukan sebanyak 2 (22,2%) responden. Menilik kembali definisi fungsi 

yang mana menyebutkan bahwa semua anggota domain tepat memiliki 

satu pasangan dari anggota kodomain.  

Selanjutnya akan dipaparkan kesalahan faktual yang dilakukan 

responden dalam menyelesaikan soal nomor 1. Kesalahan faktual yang 

dilakukan responden adalah tidak menuliskan informasi secara lengkap. Hal 

ini dapat dilihat seperti pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Kesalahan Faktual Jenis 1 

 

Berdasarkan jawaban soal nomor 1 yang tertera pada Gambar 6, kesalahan 

faktual  dilakukan sebanyak 1 (11,1%) responden. Pada jawaban peserta didik 

hanya memberikan satu informasi tidak dapat melengkapi informasi lain yang 

diinginkan oleh soal. Seharusnya dari soal akan didapatkan dua diagram 

panah yang bukan merupakan fungsi dan satu diagram panah yang 

merupakan fungsi. 

2. Pada jawaban soal nomor 2 diketahui 8 (88,9%) responden menjawab salah 

dan 1 (11,1%) responden menjawab benar. Dari jawaban salah responden 

diketahui 5 (55,5%) responden melakukan kesalahan konseptual dan 

3(33,3%) responden melakukan kesalahan faktual. Jenis kesalahan konseptual 

yang dilakukan oleh responden, yaitu: 

a. Responden salah bahwa kodomain dari fungsi injektif memiliki lebih dari 

satu pasang. Hal tersebut tampak seperti pada Gambar 7.  

Responden menuliskan bahwa semua 

anggota domain memiliki pasangan dari 

anggota kodomain. Tetapi ada satu anggota 

domain yang memiliki dua pasangan  
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Gambar 7 Kesalahan Konseptual Jenis 5 

 

Berdasarkan Gambar 6 responden salah memahami ciri dari sifat fungsi, 

dimana ada anggota kodomain fungsi injektif boleh memiliki lebih dari 

satu pasang. Kesalahan ini dilakukan sebanyak 2 (22,2%) responden.  Ciri 

dari fungsi injektif sebenarnya adalah semua anggota kodomain dari 

fungsi injektif tidak boleh bercabang atau lebih dari satu pasangan. 

b. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

Gambar 8  

 
Gambar 8 Kesalahan Konseptual Jenis 6 

 

Berdasarkan Gambar 8 responden salah memahami sifat fungsi surjektif 

dan fungsi bijektif. Kesalahan ini dilakukan oleh 1 (11,1%) responden. 

Responden salah memahami jika fungsi bijektif maka sudah dapat 

dipastikan bahwa merupakan fungsi surjektif. Dikarenakan fungsi bijektif 

adalah fungsi yang surjektif dan fungsi injektif. 

c. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

Gambar 9  

 
Gambar 9 Kesalahan Konseptual Jenis 7 

 

Berdasarkan Gambar 9 responden salah memahami definisi fungsi 

surjektif, dimana peserta didik salah memahami ciri fungsi surjektif 

sebagai ciri dari fungsi injektif. Bedasarkan diagram panah yang dibuat 

peserta didik dikethui juga ada anggota domain yang tidak memiliki 

Responden kurang memasangkan 

anggota domain ke anggota 

kodomain. Ada satu anggota domain 

yang tidak memiliki pasangan dari 

kodomain 

Responden salah menyatakan bahwa 

jika fungsi bijektif belum tentu 

merupakan fungsi surjektif.  

Responden salah memahami bahwa 

ada anggota kodomain yang 

berpasangan dengan lebih dari satu 

anggota domain termasuk fungsi 

injektif 
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pasangan dari kodomain sehingga diagram panah tersebut bukan fungsi. 

Kesalahan tersebut dilakukan sebanyak 2 (22,22%) responden. 

Selanjutnya dipaparkan kesalahan faktual yang dilakukan responden 

dalam menyelesaikan soal nomor 2. Kesalahan faktual yang dilakukan oleh 

responden yaitu responden tidak menuliskan informasi secara lengkap. Hal 

ini tampak pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 Kesalahan Faktual Jenis 2 

 

Berdasarkan Gambar 10 responden salah memahami informasi dalam soal 

dimana anggota yang tidak memiliki himpunan pasangan harus tetap 

dituliskan atau digambarkan dalam diagram panah. Kesalahan faktual ini 

dilakukan sebanyak 3 (33,33%) responden. 

3. Pada jawaban soal nomor 3 diketahui 4 (44,4%) responden menjawab salah 

dan 5 (55,6%) responden menjawab benar. Dari jawaban salah responden 

diketahui 2 (22,2%) responden melakukan kesalahan konseptual dan 

2(22,2%) responden melakukan kesalahan faktual. Jenis kesalahan konseptual 

yang dilakukan oleh responden, yaitu: 

a. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

pada Gambar 11.  

 
Gambar 11 Kesalahan Konseptual Jenis 8 

 

Berdasarkan Gambar 11 dilakukan sebanyak 1 (11,1%)  responden salah 

memahami definisi fungsi bahwa ada anggota domain yang tidak 

memiliki pasangan. 

b. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

Gambar 12  

Responden menuliskan semua 

anggota domain fungsi, tetapi 

ada anggota domain yang 

tidak memiliki pasangan 

Anggota 

himpunan B 

seharusnya 

dituliskan semua 

pada diagram 

panah 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 428 

 

  
 

 
 

 

 

 
Gambar 12 Kesalahan Konseptual Jenis 9 

 

Berdasarkan Gambar 12 responden salah memahami definisi fungsi, 

bahwa ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. 

Kesalahan tersebut dilakukan sebanyak 1 (11,1%) responden. Dimana 

sebenarnya jika relasi tersebut adalah fungsi, maka semua anggota 

domain harus tepat memiliki satu pasangan dari anggota kodomain. 

c. Responden salah memahami definisi fungsi. Hal tersebut tampak seperti 

gambar 13 

  
Gambar 13 Kesalahan Konseptual Jenis 10 

 

Berdasarkan gambar 12 responden salah memahami definisi fungsi 

injektif, dimana peserta didik salah memahami ciri fungsi injektif yaitu 

ada anggota kodomain fungsi injektif yang memiliki lebih dari satu 

pasangan. Kesalahan tersebut dilakukan sebanyak 1 (11,1%) responden. 

Selanjutnya dipaparkan kesalahan faktual yang dilakukan responden 

dalam menyelesaikan soal nomor 3. Kesalahan faktual yang dilakukan oleh 

responden yaitu responden menambahkan informasi yang ada pada soal. Hal 

ini tampak pada Gambar 14. 

 
Gambar 14 Kesalahan Faktual Jenis 3 

 

Berdasarkan Gambar 14 responden salah memahami informasi dalam soal 

dimana resonden menambahkan data yang mengakibatkan peserta didik salah 

Responden salah memasangkan anggota domain 

dari fungsi dengan lebih dari satu anggota 

kodomain  

Responden membuat salah satu 

anggota kodomain bercabang 

atau memiliki pasangan lebih dari 

satu 

Responden 

menambahkan 

jumlah anggota 

kodomain 
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memahami informasi yang diinginkan dari soal. Kesalahan faktual ini 

dilakukan sebanyak 2 (22,2%) responden. 

Pemaparan data tersebut diperoleh kesalahan konseptual yang paling banyak 

dilakukan responden adalah responden salah memahami definisi fungsi, dimana 

ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan terjadi pada soal nomor 1. 

Kesalahan konseptual tersebut dilakukan oleh sebanyak sebanyak 4 (44 %) 

responden.  Sedangkan kesalahan faktual yang paling banyak dilakukan peserta 

didik adalah memahami informasi dalam soal dimana resonden menambahkan 

data yang mengakibatkan peserta didik salah memahami informasi yang 

diinginkan dari soal terjadi pada soal nomor 3. Kesalahan faktual ini dilakukan 

sebanyak 2 (22,2%) responden.  

Pada kajian ini diketahui bahwa, pemahaman peserta didik terhadap definisi 

relasi dan fungsi masih lemah atau kurang. Peserta didik sering melakukan 

kesalahan konseptual, dimana peserta didik masih kesulitan membedakan antara 

definisi relasi dan fungsi. seperti pendapat dari Herawati (2014) yang menyatakan 

bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan 

soal matematika  terkait materi relasi dan fungsi, misalnya peserta didik kesulitan 

menentukan range pada grafik cartesius yang diketahui, menentukan range jika 

diketahui persamaan garisnya, menggambar diagram panah, dan pasangan 

berurutan.  Jika peserta didik tidak dapat membedakan definisi atau konsep fungsi 

dan relasi akan menyebabkan kesulitan mengerjakan materi dengan konsep fungsi 

sebagai prasyaratnya, misalnya materi kalkulus untuk perguruan tinggi. Hal ini 

sependapat dengan Leinhardt, dkk. (1990) menyatakan bahwa pengantar fungsi 

dan grafik konsep fungsi dari sekolah menengah memiliki hubungan dengan 

konsep fungsi pada perguruan tinggi, sehingga untuk pemahaman konsep fungsi 

perlu ditekankan mulai dari sekolah menengah. Selain itu, peserta didik masih 

kesulitan membedakan ciri-ciri fungsi surjektif, injektif, dan bijektif.  

Berdasarkan penjabaran di atas, kesalahan yang dilakukan peserta didik 

adalah kesulitan membedakan nama fungsi dan nama relasi, serta mencari anggota 

kodomain dan domain, serta syarat anggota domain dan anggota kodomain. Maka 

guru perlu memberikan penekanan konsep relasi dan fungsi pada peserta didik, 

dengan cara memilih model atau metode pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor pemahaman yang sudah ada.  

Sedangkan untuk kesalahan faktual yang dilakukan menurut Brown adalah peserta 

didik terlalu sering menghilangkan atau menambahkan petunjuk atau informasi 

yang diberikan pada soal.    

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan tentang kesalahan konseptual 

materi fungsi maka dapat disimpulkan bahwa responden mengalami kesulitan 

dalam membedakan konsep dari sifat-sifat fungsi misalnya konsep fungsi surjektif 

dan konsep fungsi injektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan responden 

yang sering terbalik dalam pemahaman antara fungsi surjektif dan fungsi injektif. 

Selain itu peserta didik juga ada kalanya kebingungan membedakan fungsi atau 

bukan fungsi yang tersaji dalam bentuk diagram panah atau himpunan pasangan 

berututan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

dari kajian ini adalah sebagai berikut: Kesalahan konseptual yang dilakukan 

http://journals.sagepub.com/author/Leinhardt%2C+Gaea
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responden antara lain 1) membedakan relasi dan fungsi; 2) melakukan kesalahan 

tentang definisi fungsi (dalam hal ini peserta didik menggangap bahwa) a) semua 

anggota domain harus memiliki pasangan; b) anggota kodomain tidak boleh 

memiliki pasangan lebih dari satu; c) anggota domain boleh memiliki pasangan 

lebih dari satu; d) ada anggota domain boleh tidak memiliki pasangan; e) anggota 

domain boleh memiliki pasangan lebih dari satu; 3) melakukan kesalahan tentang 

sifat fungsi (peserta didik menggangap bahwa) a)  kodomain dari fungsi injektif 

memiliki pangan lebih dari satu; b) fungsi bijektif tidak selalu fungsi surjektif; c) 

fungsi surjektif sebagai fungsi injektif; d) ada anggota kodomain fungsi injektif 

memiliki pasangan lebih dari satu. Kesalahan faktual yang dilakukan responden 

antara lain: 1) ada anggota kodomain yang tidak ditulis; 2) menambahkan anggota 

domain 

Adapun saran kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan hasil kajian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Kesalahan terbesar dari kajian yang 

dilakukan adalah peserta didik masih kesulitan menentukan atau memahami ciri 

yang membedakan antara fungsi surjektif dan injektif sehingga untuk pengajar 

selanjutnya diberikan soal yang bervaiasi dan kajian yang mendalam untuk materi 

fungsi surjektif dan injektif. Lebih baik lagi jika peserta didik diharapkan dapat 

menemuan sendiri ciri dari masing-masing fungsi; (2) Untuk pengurangi 

pengulangan kesalahan yang sama lebih baik pengajar melakukan scaffolding 

dalam pembelajarannya. Karena jika pengajar sudah mengetahui kesalahan 

konseptual yang dilakukan peserta didik maka scaffolding dapat diberikan untuk 

menekan pengulangan kesalahan konseptual yang sama; (3) Berkaitan dengan 

penelitian lanjutan, dapat dilakukan pengembangan rencana kegiatan 

pembelajaran materi sifat-sifat fungsi yang memanfaatkan hasil kajian ini, yaitu 

dengan memperhatikan letak kesalahan yang sering dilakukan peserta didik dalam 

memahami sifat-sifat fungsi. 
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Abstrak 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang masih 

ditakuti oleh siswa, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Salah satu 

faktor penyebabnya adalah kondisi dan situasi pembelajaran 

matematika yang kurang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menerapkan Stand Up Teaching sebagai strategi pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan subyek siswa kelas VI SDN 2 Maracang yang 

berjumlah 41 siswa pada materi menghitung luas lingkaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menghitung luas 

lingkaran pada saat pretest masih tergolong rendah dengan persentase 

jumlah siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebesar 14,6% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 21,8. Pada siklus 

pertama, hasil tes kemampuan menghitung luas lingkaran mengalami 

peningkatan denganpersentase jumlah siswa yang memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 36% dengan rata-rata nilai siswa 

sebesar 44,68. Pada siklus kedua hasil tes menunjukkan persentase 

jumlah siswa yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar 58,5% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 53,29. 

Pada siklus ketiga, hasil tes menunjukkan persentase jumlah siswa 

yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 

58,5% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 59,97. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Stand Up Teaching dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa sekolah dasar. 

Kata kunci: Stand Up Teaching, Hasil belajar matematika 

 

Salah satu mata pelajaran yang masih menjadi pelajaran yang ditakuti dalam 

pendidikan di sekolah adalah pelajaran matematika. Tidak hanya siswa sekolah 

menengah tetapi siswa sekolah dasar juga sudah banyak terindikasi tidak 

menyukai matapelajaran ini. Dampaknya adalah proses pembelajaran menjadi 

tidak efektif dan hasil belajar siswa pun menjadi tidak memuaskan. 

Padahal,matematika sangat penting dipelajari karena menurut Suwangsih dan 

Tiurlina (2006, 8-9) matematika merupakan ratunya ilmu yang menjadi alat dan 

pelayan ilmu lain. 

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakminatan siswa terhadap mata 

pelajaran matematika, mulai dari kurangnya motivasi belajar, sarana belajar yang 

terbatas, serta ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep. Bahkan, faktor 

lain datang dari luar diri siswa itu sendiri, seperti kurangnya kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran serta gaya mengajar guru yang tidak 

menyenangkan dan tidak membangkitkan semangat belajar siswa. Berdasarkan 
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hasil wawancara terhadap sejumlah siswa sekolah dasar di daerah Purwakarta, 

khususnya siswa SDN 2 Maracang, mata pelajaran matematika masih dianggap 

sulit untuk dipahami dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Salah satu 

penyebab dari kesulitan tersebut adalah cara guru dalam menyampaikan mata 

pelajaran matematika yang kurang menyenangkan. 

Menghadapi masalah-masalah tersebut, para guru biasanya mulai 

memodifikasi gaya pembelajaran di kelas. Modifikasi tersebut dilakukan dengan 

cara mengubah strategi, metode atau model pembelajaran yang digunakan. Hal ini 

penting dilakukan, kareana Slameto (2010:97) menjelaskan bahwa hal yang paling 

berperan dalam proses belajar mengajar adalah cara guru mengajar atau 

menyampaikan pelajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa. Namun, 

penggunaan beberapa cara atau metode yang dianggap efektif biasanya hanya 

berorientasi kepada pengembangan cara berfikir anak tanpa melihat faktor lain 

seperti aspek emosional anak yang juga dapat mempengaruhi pola pikir anak. 

Salah satu bentuk sentuhan aspek emosional ini berkaitan dengan kenyamanan 

dan keminatan siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan permasalahan tersebut pembentukan kondisi dan situasi belajar 

yang menyenangkan di dalam kelas mengambil peranan yang sangat penting. 

Pembelajaran yang menyenangkanmenurut Indrawati dan Setiawan (2009:24) 

adalah pembelajaran yang didalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari 

tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, 

perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, 

perasaan gembira serta konsentrasi siswa yang tinggi. 

Darmansyah (2010:3) menjelaskan bahwa hasil penelitian pada dekade 

terakhir menunjukkan bahwa belajar akan lebih efektif jika peserta didik dalam 

keadaan gembira. Keadaan ini berkaitan dengan kecerdasan emosional peserta 

didik yang akan memberikan kontribusi terhadap efektifitas pembelajaran. Lebih 

lanjut lagi, Darmansyah (2010:3) menjelaskan bahwa keefektifan belajar erat 

kaitannya dengan tiga jenis otak manusia yang memproses informasi secara 

berbeda sesuai dengan stimulus yang diberikan dari lingkungannya. sistem kerja 

ketiga otak tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Otak reptil, otak ini akan bereaksi setelah menerima informasi (secara tidak 

normal) awal dari otak mamalia (yang berfungsi sebagai selektor) ketika 

stimulus yang diberikan dari luar tidak menyenangkan. 

2. Otak neo-cortex akan memproses informasi (secara normal) setelah diterima 

oleh otak mamalia, ketika stimulus dari lingkungan menyenangkan. 

Darmansyah (2010:4) menjelaskan bahwa otak neo-coretxinilah yang 

memberikan banyak kontribusi terhadap keefetifan belajar. Otak neo-

cortextersebut akan mengolah informasi dengan baik kemudian menyimpannya 

dalam otak memori yang nantinya siap dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Agar 

otak neo-cortex ini bekerja dengan baik maka dibutuhkan stimulus yang 

menyenangkan dari guru sebagai penangggung jawab utama dalam pembelajaran. 

Stand Up Teaching adalah alternatif strategi pembelajaran yang 

memberikan kemasan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Strategi ini 

akan berkontribusi terhadap perubahan gaya mengajar guru dan gaya belajar siswa 

di kelas. Secara umum strategi ini lebih menyentuh kepada kecerdasan emosional 

(EQ) siswa dengan menghadirkan pembelajaran di dalam kelas yang bermakna 

dan menyenangkan. 
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Stand Up Teaching dapat diterapkan dalam kegiatan awal pembelajaran, 

penyampaian materi ajar pada kegiatan inti pembelajaran, maupun pada saat 

penutup atau kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan awal pembelajaran guru 

dapat menyisipkan humor atau hal-hal yang bersifat lucu untuk memberikan kesan 

awal pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu dapat berupa pengenalan diri, 

menceritakan pengalaman dan menghubungkannya dengan situasi kelas pada saat 

itu. Pada saat penyampaian materi ajar guru dapat memodifikasi konten materi 

dengan memasukan hal-hal lucu pada materi matematika yang akan diajarkan. 

Sedangkan pada saat menutup kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan pantun-pantun jenaka, atau beberapa plesetan yang menarik 

sehingga dapat menimbulkan efek ketagihan bagi siwa terhadap pembelajaran 

matematika. 

Selipan-selipan humor pada Stand Up Teaching akan menimbulkan situasi 

dan kondisi pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik. Penggunaan 

strategi ini dalam pembelajaran matematika akan mengubah pandangan siswa 

terhadap pelajaran matematika. Siswa akan lebih menikmati pembelajaran, karena 

kegiatan pembelajaran dikemas agar lebih menyenangkan. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh Hadis (2006) yang menyatakan bahwa 

kemampuan guru dalam menyisipkan humor atau menceritakan hal-hal lucu 

dalam proporsi yang wajar dan tidak mengganggu pelajaran merupakan sesuatu 

yang dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 

Selain itu strategi pembelajaran Stand Up Teaching ini akan meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. Peningkatan tersebut merupakan pengaruh dari 

hubungan humor dengan daya ingat siswa. Derks (1996) menyatakan dalam 

penelitiannya mengenai kemampuan akademis, analisis korelasi menunjukkan 

bahwa anak-anak yang tertawa dalam menonton film kartun yang mengandung 

unsur humor, cenderung mempunyai IQ dan prestasi akademis yang lebih tinggi. 

Hickman dan Crosslan (dalam Makewa, 2011) juga menyatakan bahwa prestasi 

belajar siswa dapat berubah-ubah, akan tetapi setelah diterapkan humor dalam 

proses belajar mengajar terdapat adanya hubungan positif antara guru yang 

menggunakan humor dan prestasi akademis siswa. 

Darmansyah (2010:91) menjelaskan berdasarkan beberapa penelitian 

tentang iklan yang melibatkan humor didapat kesimpulan bahwa penyimpanan 

informasi dengan sentuhan humor merupakan upaya melibatkan emosi secara 

mendalam. Oleh karena itu informasi yang masuk ke dalam otak memori secara 

menyenangkan melalui sentuhan humor akan bertahan cukup lama dan tentu saja 

akan mudah dipanggil kembali ketika diperlukan. Sejalan dengan itu Gibboney 

dalam Darmansyah (2010:92) menyarankan bahwa humor di dalam kelas akan 

lebih efektif jika hal itu membantu membuat konsep tersebut menjadi lebih jelas 

dan akan bertahan sangat lama dalam ingatan pada subyek yang relevan. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini terdiri 

dari tiga siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari satu pertemuan. Sebelum 

pelaksanaan siklus, dilakukan pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 2 Maracang yang berjumlah 41 

siswa pada materi menghitung luas lingkaran. Data penelitian ini yaitu berupa 

data hasil observasi guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
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matematika menggunakan strategi Stand Up Teaching serta data hasil tes siswa 

pada akhir siklus. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

observasi dan lembar soal tes hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini 

dikatan berhasil apabila telah terlaksana pembelajaran matematika menggunakan 

strategi pembelajaran Stand Up Teaching serta persentase dan rata-rata hasil 

belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minima (KKM). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dimulai dengan mengadakan pre test untuk mengetahui kondisi 

kemampuan awal matematis siswa pada materi menghitung luas lingkaran. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapatkan menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam menghitung luas lingkaran  masih tergolong rendah. 

Hanya sedikit siswa yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

telah ditentukan yaitu sebesar 54. Hal ini dibuktikan dengan jumlah siswa yang 

mencapai KKM hanya 6 dari 41 siswa. Data ini menunjukkan bahwa 14,6% siswa 

telah mencapai KKM sedangkan 85,4% siswa belum mencapai KKM. Berikut 

merupakan tabel yang menyajikan data tersebut. 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Skor Pre Test Kemampuan Menghitung Luas Lingkaran 

Nilai Frekuensi Presentase 

0 – 13 21 51,2% 

14 – 27 7 17,7% 

28 – 41 6 14,6% 

42 – 55 2 4,8% 

56 – 69 2 4,8% 

70 – 83 2 4,8% 

84 – 97 1 2,4% 

Σ  41 100% 

Berdasarkan tabel tersebut, skor tertinggi adalah 95 dan skor terendah 

adalah 0. Sedangkan rata-ratanya adalah 21,8. Data ini menunjukkan rendahnya 

kemampuan siswa dalam menghitung luas lingkaran. 

Pada siklus I dilakukan tindakan berupa penerapan Stand Up Teaching 

dalam pembelajaran menghitung luas lingkaran. Langkah-langkah pembelajaran 

pada siklus I ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada 

setiap kegiatan peneliti menggunakan humor berupa pengenalan awal yang lucu, 

plesetan-plesetan serta dinamika suara dalam mengajak siswa untuk melakukan 

latihan menghitung luas lingkaran. Kegiatan awal dimulai dengan pengenalan diri 

yang lucu kemudian melakukan apersepsi serta penyampaian tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

Selanjutnya guru menjelaskan materi menghitung luas lingkaran dengan 

plesetan-plesetan dan dinamika suara yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan 

menyampaikan materi ajar juga dibantu dengan menggunakan media potongan 

bagian lingkaran untuk memahamkan konsep dasar cara menghitung luas 

lingkaran. 

Pada akhir pembelajaran di siklus I dilakukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan siswa. Hasilnya menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa dalam 

menghitung luas lingkaran. Berikut data distribusi frekuensi skor evaluasi siswa 
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setelah melakukan pembelajaran matematika menggunakan strategi Stand Up 

Teaching. 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Siklus I 

Nilai Frekuensi Presentase 

0 – 14 9 21,9% 

15 – 29 5 12,1% 

30 – 44 7 17,1% 

45 – 59 5 12,1% 

60 – 74 9 21,9% 

75 – 89 3 7,3% 

90 – 104 3 7,3% 

Σ  41 100% 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 15 dari 41 siswa telah 

mampu mencapai KKM dan sebanyak 26 siswa belum mampu mencapai KKM. 

Persentase siswa yang telah mencapai KKM sebesar 36% sedangkan presentase 

siswa yang belum mencapai KKM sebesar 63%. Skor tertinggi siswa yaitu 100 

sedangkan skor terendahnya adalah 0 dengan rata-rata skor siswa sebesar 44,68. 

Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa, tetapi masih 

ada siswa yang belum mampu menghitung luas lingkaran dengan baik. Terbukti 

dengan masih kecilnya presentase jumlah siswa yang telah mencapai KKM dan 

masih ditemukannya siswa yang mendapatkan skor 0. Hal ini disebabkan karena 

belum maksimalnya penggunaan Stand Up Teaching dalam pembelajaran. Desain 

pembelajaran pun masih belum mendukung terwujudnya suasana pembelajaran 

yang menyenangkan, dikarenakan pembelajaran dilakukan tanpa menggunakan 

media yang sesuai. 

Berdasarkan temuan pada siklus I dilakukan refleksi untuk menemukan 

solusi atas permasalahan yang ditemukan kemudian digunakan sebagai bahan 

perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil refleksi tersebut yaitu perencanaan 

penggunaan media pembelajaran yang dapat menimbulkan suasana yang lebih 

menyenangkan dengan materi ajar serta penambahan penggunaan humor dalam 

pembelajaran. Perencanaan pengembangan penggunaan media tersebut didasarkan 

agar materi ajar dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Heruman (2007:1) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak para siswa memerlukan media dan alat peraga untuk 

memperjelas materi yang disampaikan guru sehingga lebih cepat dipahami siswa. 

Pada siklus II dilakukan tindakan berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, 

serta kegiatan akhir. Pada siklus ke II ini peneliti menggunakan media berupa 

stiker lingkaran yang telah didesain dengan tulisan nama-nama hewan serta nomor 

urutnya. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok berdasarkan stiker hewan 

yang didapatkan. Stiker hewan tersebut kemudian ditempelkan pada bagian tubuh 

siswa sesuai keinginan. Hal ini bertujuan untuk membuat kondisi pembelajaran 

yang lebih kooperatif dan menyenangkan. Selain itu, sesuai juga dengan salah 

satu syarat utama pembelajaran dikatakan efektif adalah mengembangkan suasana 

yang akrab dan positif (Soesmosasmito dalam Trianto, 2010:20). Pada setiap 

kegiatan pembelajaran peneliti menggunakan humor berupa pengenalan awal 

yang lucu, story telling, plesetan-plesetan, pemodelan suara hewan, serta 

dinamika suara dalam mengajak siswa untuk mengerjakan latihan. 
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Peneliti menggunakan story telling sebagai bahan utama pengantar humor 

dalam pembelajaran. Cerita yang digunakan yaitu tentang kelinci dan buaya dalam 

sebuah danau yang berbentuk lingkaran. Pada akhir cerita siswa diminta untuk 

menghitung luas danau yang telah diceritakan secara berkelompok. Siswa 

kemudian dipanggil sesuai dengan nomor urut dan nama hewan yang ada pada 

stikernya kemudian memintanya mengerjakan latihan didepan kelas. Setiap siswa 

yang dipanggil harus menirukan suara hewan sesuai dengan nama hewan pada 

stikernya masing-masing. Kegiatan ini membuat suasana pembelajaran terlaksana 

secara lebih menyenangkan. 

Pada akhir pembelajaran di siklus II dilakukan evaluasi untuk mengetahui 

hasil belajar matematika siswa. berikut merupakan data distribusi frekuensi skor 

hasil belajar siswa dalam menghitung luas lingkaran. 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Nilai Frekuensi Presentase 

5 – 18 9 21,9% 

19 – 32 2 4,8% 

33 – 46 3 7,3% 

47 – 60 10 24,4% 

61 – 74 7 17,1% 

75 – 90 4 9,7% 

89 – 104 6 14,6% 

Σ  41 100% 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang telah 

mencapai KKM yaitu sebanyak 24 siswa atau sebesar 58,5% dari seluruh siswa. 

sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai KKM yaitu sebanyak 17 siswa 

atau sebesar 41,5% dari seluruh siswa. Skor tertinggi pada siklus ini adalah 98 dan 

skor terendahnya adalah 5 dengan nilai rata-rata siswa sebesar 53,29. 

Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

menghitung luas lingkaran. Meskipun nilai rata-rata siswa belum mencapai KKM, 

tetapi telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data pada siklus I 

serta lebih dari 50% siswa mendapatkan skor yang telah mencapai KKM. 

Pada akhir siklus dilakukan refleksi umtuk memperbaiki kegiatan 

pembelajaran pada siklus berikutnya. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 

kesulitan materi ajar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan 

hasil belajar siswa tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hill (2010:1) 

yang menjelaskan bahwa 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 lain. Sehingga pembelajaran pada siklus III direncanakan untuk 

difokuskan kembali pada pemahaman menghitung luas lingkaran. 

Pada siklus III dilakukan tindakan berdasarkan hasil refleksi siklus II. 

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, serta kegiatan penutup. peneliti menyelipkan humor pada setiap kegiatan 

pembelajaran. Humor-humor yang diselipkan yaitu berupa story telling serta 

penggunaan plesetan dan dinamika suara dalam mengajak siswa untuk 

mengerjakan latihan soal. Media yang digunakan pada siklus ini yaitu tompel 

hitam berbentuk lingkaran yang terbuat dari kertas warna. 
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Guru memulai pembelajaran dengan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan plesetan serta dinamika suara. Pada kegiatan 

inti guru melakukan story telling yaitu menceritakan kisah seorang anak yang 

dikutuk menjadi anak bertompel. Siswa diberi tugas untuk membantu 

menghilangkan tompel pada anak tersebut dengan menghitung luas tompelnya. 

Siswa yang menjawab diberi kesempatan untuk menuliskan jawabannya di papan 

tulis. Setelah semua tompel dihitung luasnya, tompel-tompel tersebut berpindah 

ke wajah guru dengan ditempelkannya tompel buatan. Siswa diminta untuk 

menghitung luas tompel-tompel tersebut agar tompel-tompel tersebut hilang dari 

wajah guru. 

 

 
Gambar 1. Suasana Kegiatan Pembelajaran pada Siklus III 

Pada akhir pembelajaran di siklus III dilakukan evaluasi pembelajaran untuk 

mengukur hasil belajar siswa. Berikut merupakan data distribusi frekuensi skor 

hasil belajar siswa dalam menghitung luas lingkaran. 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

Nilai Frekuensi Presentase 

10 – 18 2 4,8% 

23 – 32 7 17,7% 

36 – 46 6 14,6% 

49 – 60 2 4,8% 

62 – 74 2 4,8% 

75 – 90 21 51,2% 

88 – 100 1 2,4% 

Σ  41 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang telah 

mencapai KKM yaitu sebanyak 24 siswa atau sebesar 58,5% dari seluruh siswa. 

Sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 17 siswa atau 

sebesar 41,5% dari seluruh siswa. Skor tertinggi pada siklus ini adalah 100 

sedangkan skor terendahnya adalah 10 dengan rata-rata skor sebesar 59,97.  
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Hasil ini menunjukkan bahwa persentase jumlah siswa yang mencapai 

KKM tidak mengalami peningkatan. Tetapi skor rata-rata siswa mengalami 

kenaikan dari siklus sebelumnya. Data tersebut menunjukkan peningkatan hasil 

belajar siswa pada materi menghitung luas lingkaran. 

Pada akhir siklus III dilakukan refleksi untuk mengidentifikasi temuan serta 

permasalahan yang didapatkan. Hasil refleksi menunjukkan bahwa indikator 

keberhasilan penelitian telah tercapai yaitu terlaksananya pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Stand Up Teaching. Selain itu, presentase dan rata-rata skor 

hasil belajar siswa pun telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Sehingga, penelitian ini dihentikan pada siklus ke III. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Stand Up Teaching dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Hal ini dibuktikan dengan 

terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan strategi Stand Up Teaching 

serta data hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan persentase jumlah 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan peningkatan skor 

rata-rata hasil belajar siswa yang juga telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran meliputi: 1) 

Pengembangan strategi pembelajaran Stand Up Teaching baik pada materi ajar 

matematika maupun mata pelajaran yang sesuai lainnya agar tercipta suasana 

pembelajaran yang lebih efektif, bermakna dan menyenangkan; 2) Pengembangan 

kratifitas pemilihan jenis humor yang digunakan; serta 3) Pentingnya pemilihan 

media pembelajaran yang dapat menunjang efektifitas penerapan strategi 

pembelajaran Stand Up Teaching di dalam kelas. 
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PRATAMA KURIKULUM 2013  

 

Ayu Maulidia1), Eka Resti Wulan2), Bendot Tri Utomo3) 

1,2,3,4)Pendidikan Matematika STKIP PGRI Lumajang 

maulidiaayu9@gmail.com 

 

Abstrak 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bahan ajar 

yang digunakan oleh hampir seluruh guru dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Dengan adanya LKS dapat melatih siswa untuk 

menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Masalah yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah keberadaan LKS matematika 

kelas IX yang digunakan di SMP Negeri 2 Lumajang masih banyak 

ditemukan kesalahan baik pada penyajian konsep, penulisan , 

perhitungan maupun penyusanan kata-kata pada materi dan soal. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

kesalahan yang  termuat dalam LKS Matematika SMP kelas IX 

semester ganjil terbitan Prestasi Agung Pratama Kurikulum 2013. 

Penelitian  ini  termasuk  penelitian deskriptif kualitatif. Data  dalam 

penelitian ini adalah kesalahan LKS tersebut. Prosedur pengumpulan 

data dalam penelitian ini melalui lembar validasi instrumen analisis 

kesalahan LKS dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 

secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 42 

kesalahan yang ditemukan dengan kesalahan konsep merupakan 

kesalahan terbanyak yang ditemukan. Kesalahan konsep paling 

banyak ditemukan pada bab perpangkatan dan bentuk akar yang 

disebabkan oleh ketidakakuratan  pelengkap syarat dalam konsep, 

sedangkan kesalahan dalam dan bab pola, barisan, dan deret 

disebabkan oleh ketidakakuratan dalam pendefinisian konsep. 

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu instrumen lembar analisis tidak 

dapat digunakan untuk menganalisis kesalahan simbol.  

Kata kunci: Analisis Kesalahan, Lembar Kerja Siswa Matematika 

 

            Proses kegiatan belajar mengajar matematika di sekolah sering dihadapkan 

pada masalah jumlah waktu belajar yang relatif sedikit dibandingkan dengan 

materi pelajaran yang banyak (Hasan, 2015). Oleh karena itu, perlu menggunakan 

suatu bahan ajar matematika yang efektif dan efisien yang dapat membimbing 

siswa untuk belajar lebih giat lagi dan pemantapan materi semakin baik. Untuk 

membantu selama kegiatan belajar mengajar guru harus menyiapkan bahan ajar, 

salah satunya adalah dengan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS 

merupakan salah satu bagian terkecil dari perangkat pembelajaran yang perlu 

dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas (Hasan, 

2015). LKS, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Faizah, 2010) 

mailto:maulidiaayu9@gmail.com
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mempunyai arti bagian  pokok dari modul yang berisi tujuan umum dari topik-

topik yang dibahas. Lembar kegiatan siswa (student  work  sheet)  adalah 

lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh  siswa. 

Lembaran kegiatan biasanya berupa  petunjuk,  langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas (Faizah, 2010). Dari hasil penelitian Supriadi (dalam 

Nurmutia, 2013) mencatat bahwa tingkat  kepemilikan akan bahan ajar berkorelasi  

positif  dan  signifikan dengan hasil belajarnya. Hal  ini  konsisten dengan  studi  

yang  dilaksanakan oleh World Bank  pada  tahun 1995 di  Indonesia yang  

menunjukkan  bahwa  tingkat  kepemilikan peserta didik akan buku dan fasilitas 

sekolah lainnya berkorelasi dengan prestasi belajarnya (Nurmutia, 2013). Salah 

satu bahan ajar yang digunakan hampir seluruh guru adalah LKS. LKS menjadi 

pegangan guru dan siswa sebagai referensi  tambahan  karena isi dari LKS adalah  

ringkasan materi dan soal-soal latihan.  

 Di dalam kegiatan belajar, siswa tidak  hanya sebatas mencermati  materi  

yang diterangkan oleh guru. Dengan adanya LKS diharapkan  siswa dapat  

mengerjakan  dan  menyelesaikan soal yang ada secara mandiri (Kusumawati, 

2014). Seiring perkembangan jaman maka semakin banyaknya LKS yang beredar 

di sekolah-sekolah. Sehingga perlunya peran guru untuk lebih selektif dalam 

memilih LKS yang baik. Kusumawati (2014) menjelaskan apabila guru tidak 

selektif dalam memilih LKS yang baik maka akan menyebabkan siswa kesulitan 

dalam menggunakan LKS.SMP Negeri 2 Lumajang adalah SMP yang 

menggunakan LKS sebagai salah satu bahan ajar. Akan tetapi di lapangan 

ditemukan beberapa kesalahan yaitu kesalahan konsep, kesalahan perhitungan, 

kesalahan penulisan, dan kesalahan redaksional.  

Rasionalitas  penelitian  ini  untuk  menganalisis kesalahan lembar kerja 

siswa SMP kelas IX Semester Ganjil Terbitan Prestasi Agung Pratama Kurikulum 

2013. Analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh 

peneliti yang meliputi kegiatan mengumpulkan data kesalahan, mengidentifikasi 

kesalahan yang terdapat dalam data , menjelaskan kesalahan tersebut, 

mengklasifikasi kesalahan itu dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu 

(Istinganah dalam Setyawati, 2010). Penelitian ini bertujuan menganalisis dan 

mendeskripsikan kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan 

redaksional, kesalahan konsep yang termuat dalam LKS mata pelajaran 

Matematika SMP kelas IX semester ganjil terbitan Prestasi Agung Pratama 

Kurikulum 2013. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Kesalahan 

Lembar Kerja Siswa Matematika SMP Kelas IX Semester Ganjil Terbitan Prestasi 

Agung Pratama Kurikulum 2013”. Menurut Hasan (2015) kesalahan LKS yang 

sering muncul adalah kesalahan redaksional, kesalahan penulisan, kesalahan 

perhitungan, dan kesalahan konsep. SMP Negeri 2 Lumajang adalah SMP yang 

menggunakan LKS sebagai salah satu bahan ajarnya, dengan demikian penelitian 

fokus pada kesalahan redaksional, kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, 

dan kesalahan konsep pada LKS Matematika SMP kelas IX Semester Ganjil 

terbitan “Prestasi Agung Pratama Kurikulum 2013”. 

 

METODE 

          Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan 

kualitatif. (Moleong, 2011). Jenis  penelitian yang digunakan  termasuk  penelitian 

deskriptif. Data  dalam penelitian ini adalah kesalahan LKS Matematika SMP 
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Kelas IX Semester Ganjil Terbitan Prestasi Agung Pratama Kurikulum 2013 

meliputi kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan konsep, dan 

kesalahan redaksional berupa foto yang dideskripsikan sebagai data berupa kata-

kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah LKS Matematika SMP Kelas IX 

Semester Ganjil Terbitan Prestasi Agung Pratama Kurikulum 2013. Ada dua 

prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui lembar validasi 

instrumen analisis kesalahan LKS dan dokumentasi. Data-data yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah 1) Data hasil validasi instrumen analisis kesalahan 

LKS yang didapatkan dari metode angket yaitu 4,7 sehingga dapat dikatakan 

bahwa tingkat kevalidan  instrumen termasuk kategori valid, 2) Data kesalahan 

LKS yang didapatkan  dari  metode  dokumentasi  oleh peneliti.  

           Teknik analisis untuk masing-masing data adalah 1) Data Hasil Validasi 

Lembar Instrumen Analisis Kesalahan LKS, 2) Data kesalahan LKS. Teknik 

analisis ini terbagi menjadi 3 tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) display data 3) 

Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi. Untuk  menguji  keabsahan data yang 

diperoleh, dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik 1) Perpanjangan  

keikutsertaan 2) Ketekunan pengamatan 3) Triangulasi, triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini  adalah  triangulasi  pengamat 4) Pengecekan  

sejawat  5) Uraian rinci 6) Audit kebergantungan dan kepastian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kesalahan LKS Matematika Semester Ganjil untuk SMP Kelas IX 

melibatkan tiga orang  penilai, yaitu peneliti (penilai 1), guru  matematika SMP  

Negeri  2 Lumajang (penilai 2), dan  teman  sejawat  mahasiswa S1 Prodi 

Pendidikan Matematika STKIP PGRI Lumajang (penilai 3). Berdasarkan hasil 

analisis kesalahan yang dilakukan oleh ketiga penilai pada LKS matematika 

‘Prestasi’ terbitan Prestasi Agung Pratama Kurikulum 2013 untuk kelas IX 

semester ganjil, didapatkan hasil rekapitulasi hasil analisis kesalahannya yang 

disajikan pada Tabel 1. 

  Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Analisis Kesalahan LKS Matematika 

BAB 

Jenis Kesalahan 

Jumlah Kesalahan 

Konsep 

Kesalahan 

Perhitungan 

Kesalahan 

Penulisan 

Kesalahan 

Redaksional 

Perpangkatan dan Bentuk Akar. 7 3 1 1 12 

Pola, Barisan, dan Deret 6 1 1 1 9 

Perbandingan Bertingkat dan  

Persentase 
0 0 0 1 1 

Kekongruenan dan 

Kesebangunan Bangun Datar 
2 1 3 9 15 

Bangun Ruang Sisi Lengkung 0 0 0 1 1 

Statistika 3 0 0 0 3 

Soal Uji Kompetensi Tengah 

Semester dan Uji Kompetensi 

Akhir Semester 

0 0 0 1 1 

Jumlah 18 5 5 14 42 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kesalahan konsep merupakan 

kesalahan yang paling banyak ditemukan. Keterbatasan pada instrumen lembar 

analisis kesalahan LKS yaitu instrumen lembar analisis kesalahan tidak dapat 
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digunakan untuk menganalisis simbol pada setiap bab yang terdapat LKS, hanya 

dapat digunakan untuk menganilisis kesalahan konsep, kesalahan perhitungan, 

kesalahan penulisan, dan kesalahan redaksional saja.  

            Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawati (2014) dalam 

penelitiannya pada LKS matematika SMA kelas XI semester ganjil  masih 

terdapat kesalahan konsep begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Melisa 

(2015) dalam penelitiannya pada buku siswa matematika kelas VIII semester I 

juga masih terdapat kesalahan konsep. Kesalahan konsep juga ditemukan oleh 

Indriastuti (2012) dalam penelitiannya pada LKS matematika produk MGMP 

Wonogiri dan Nurmutia (2013) dalam penelitiannya pada buku teks matematika 

SMA kelas X di Kabupaten Rembang juga ditemukan kesalahan konsep. 

Kesalahan konsep paling banyak ditemukan pada bab perpangkatan dan bentuk 

akar. Kesalahan konsep pada bab perpangkatan dan bentuk akar juga terdapat 

pada buku teks yang dianalisis oleh Nurmutia (2013). Berdasarkan Gambar 1 

yang ditunjuk panah merah terlihat bahwa konsep tidak disajikan dengan benar. 

Hal ini tidak seperti konsep bilangan berpangkat bilangan bulat yang dijelaskan 

oleh Beecher, Penna, dan Bittinger (2006) bahwa penyajian konsep bilangan 

berpangkat bilangan bulat positif yaitu “Untuk setiap 𝑛 adalah bilangan bulat 

positif, dan 𝑎 adalah bilangan riil berlaku. 

 

     𝑎𝑛 = 𝑎 × 𝑎 × …× 𝑎     

                sebanyak n faktor 

Dimana 𝑎 adalah bilangan pokok dan 𝑛 adalah bilangan pangkat. 

 
Gambar 1. Konsep Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat 

 

Kesalahan konsep selanjutnya yaitu pada penyajan konsep operasi pembagian 

bilangan berpangkat bilangan bulat yang tersaji pada halaman 5.  

 
Gambar 2. Konsep Operasi Pembagian pada Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat 

 

            Berdasarkan Gambar 2 operasi pembagian bilangan bulat tidak hanya 

berlaku untuk  𝑚 > 𝑛 tetapi berlaku untuk 𝑚 < 𝑛 juga. seharusnya penyajian 

operasi pembagian pada bilangan berpangkat bilangan bulat diperbaiki menjadi “ 
𝑎𝑚

𝑎𝑛 = 𝑎𝑚−𝑛 dengan 𝑎 anggota bilangan real tidak nol, 𝑚, 𝑛 anggota bilangan 

bulat”  seperti yang dijelaskan oleh Beecher, Penna, dan Bittinger (2006) . 
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Kesalahan konsep terbanyak selanjutnya yaitu pada bab pola, barisan, dan deret. 

Kesalahan konsep penyajian konsep pola bilangan juga tidak disajikan dengan 

benar, hal ini tersaji pada  halaman 14 yaitu pada penyajian konsep pola bilangan 

ganjil dan pola bilangan genap. Berdasarkan Gambar 3 yang sudah ditandai 

lingkaran merah, rumus urutan suku ke-𝑛 pada bilangan ganjil adalah 2𝑛, hal ini 

tidak sesuai dengan konsep fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan 

bilangan real dengan rumus 2𝑛 − 1  dengan 𝑛 adalah anggota asli (Harahap, 

2010). 

 
Gambar 3. Konsep Pola Bilangan Ganjil 

 

Penyajian konsep barisan aritmetika juga tidak disajikan dengan benar, hal ini 

tersaji pada halaman 15.  

 

Gambar 4. Rumus Suku ke-n Barisan Aritmatika 

 

             Pada Gambar 4 menampilkan rumus suku ke-𝑛 pada barisan aritmetika. 

Penyajian rumus suku ke-𝑛 barisan aritmetika tersebut kurang akurat. Sebaiknya 

agar lebih akurat tidak perlu dijelaskan lagi bahwa 𝑛 adalah banyak suku, cukup 

dengan menjelaskan 𝑛 adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan 1. Hal 

ini tidak sesuai dengan buku acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisis 

bahwa rumus suku ke-𝑛 pada barisan aritmetika yaitu “𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 – 1) ⨯ d, 

untuk setiap bilangan bulat 𝑛 ≥ 1. Keterangan :  𝑎𝑛= suku ke-n, 𝑎1 = suku 

pertama,  

d = difference/beda “ (Beecher, Penna, dan Bittinger, 2006). Maka penyajian 

konsep rumus suku ke-𝑛 pada barisan aritmetika agar lebih akurat tidak perlu 

dijelaskan lagi bahwa 𝑛 adalah banyak suku, cukup dengan menjelaskan 𝑛 adalah 

bilangan bulat lebih dari atau sama dengan 1. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, analisisis kesalahan LKS 

Matematika SMP kelas IX terbitan Prestasi Agung Pratama terbatas pada 

kurikulum 2013 yang digunakan di SMP Negeri 2 Lumajang tahun ajaran 2016-

2017 dapat disimpulkan bahwa LKS “Prestasi” masih ditemukan beberapa aspek 

kesalahan. Diantaranya kesalahan konsep, kesalahan peritungan, kesalahan 

penulisan, dan kesalahan redaksional. Jumlah kesalahan yang ditemukan sebanyak 

42 kesalahan dengan kesalahan konsep merupakan kesalahan paling banyak 

Kesalahan konsep pada LKS paling banyak ditemukan pada bab perpangkatan dan 

bentuk akar dan bab pola, barisan, dan deret dengan operasi bilangan berpangkat 

bilangan bulat dan operasi bentuk akar merupakan konsep yang paling banyak 
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ditemukan kesalahan pada bab perpangkatan dan bentuk akar, dan penyajian 

rumus suku ke−𝒏 pada barisan aritmatika dan geometri serta rumus deret ke – 𝒏 

adalah kesalahan konsep paling banyak ditemukan di bab pola, barisan, dan deret. 

           Dengan ditemukannya beberapa kesalahan yang terdapat pada LKS, maka 

kesalahan dari LKS dapat dijadikan bahan perbaikan untuk penerbit maupun 

penulis agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan LKS. Perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut untuk  menganalisis  LKS matematika SMP lain yang 

digunakan di Kabupaten Lumajang. Hal  itu dimaksudkan  untuk  mengetahui  

kualitas  buku  teks  matematika  yang digunakan di sekolah. Untuk peneliti 

selanjutnya yang menganalisis kesalahan LKS Matematika SMP perlu 

menggunakan instrumen lembar analisis kesalahan LKS yang dapat digunakan 

untuk menganalisis semua aspek tidak hanya menganalisis aspek kesalahan 

konsep, kesalahan perhitungan, kesalahan penulisan, dan kesalahan redaksional 

saja tetapi dapat digunakan untuk menganalisis kesalahan simbol. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan 

mahasiswa ketika mendefinisikan fungsi. Partisipan penelitian adalah 

31 mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri 

Malang. Soal diberikan untuk mendeskribsikan kesalahan mahasiswa 

ketika menulis definisi fungsi. Studi ini menggunakan rancangan 

kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Kesalahan dikelompokkan 

berdasarkan objek matematis ketika mahasiswa diminta menulis 

definisi fungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan 

mahasiswa ketika menulis definisi fungsi dapat ditinjau dari empat 

objek matematis, yaitu: 1) pemetaan, 2) himpunan, 3)  persamaan, dan 

4) nilai. 

Kata kunci: kesalahan, mahasiswa, definisi fungsi, objek matematis 

 

Matematika merupakan suatu bidang studi yang mempunyai hirarkhi yang 

ketat. Di samping itu, matematika juga merupakan bidang studi yang bidang 

kajiannya adalah objek-objek abstrak. Oleh karena itu, penguasaan terhadap salah 

satu materi pada matematika merupakan hal yang sangat penting karena 

merupakan dasar pada materi berikutnya.  

Fungsi merupakan materi yang penting (Abdullah, 2010; Dinkelman & 

Cavey, 2015) dan mendasar dalam matematika (Akkoc, 2003). Banyak cabang 

matematika yang menggunakan konsep fungsi, seperti: peluang, kalkulus, aljabar 

(Davidenko, 1997), dan lain sebagainya. Pemahaman terhadap konsep fungsi 

merupakan prasyarat sukses dalam belajar matematika (Dubinsky & Wilson, 

2013). Meskipun demikian konsep fungsi merupakan konsep yang sulit bagi siswa 

(Doorman, dkk. 2012), sehingga banyak siswa mengalami kesalahan pada konsep 

fungsi ini.  

Kesalahan dapat digunakan untuk menginvestigasi gagasan fundamental 

matematika, seperti bukti, algoritma, atau definisi Borasi (1987). Selanjutnya 

Borasi (1987) juga menyatakan bahwa kesalahan dapat juga menjadi alat yang 

ampuh untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Oleh karena itu, perlu analisis 

kesalahan terkait dengan konsep fungsi, karena analisis kesalahan dapat 

digunakan untuk melihat lebih mendalam kesalahan yang dibuat selama sebuah 

tugas (Kingsdorf, 2014). 

Analisis kesalahan memberikan informasi tentang pertanyaan penelitian 

dasar dalam pembelajaran matematika dan bantuan praktis untuk guru sehingga 

mereka memahami dampak dari pembelajarannya (Radatz, 1979). Beberapa ahli 

mengelompokkan kesalahan dalam berbagai kelompok. Radatz (1979) 
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mengelompokkan penyebab kesalahan menjadi empat berikut ini, yaitu: 1) 

kesalahan karena kesulitan bahasa, 2) kesalahan karena kesulitan dalam 

mendapatkan informasi spasial, 3) kesalahan karena pengasosiasian yang salah 

atau kekakuan pemikiran, dan 4) kesalahan karena penerapan aturan atau strategi 

yang tidak relevan. Kingsdorf  (2014) mengelompokkan kesalahan dalam 

pemecahan masalah menjadi 6, yaitu: 1) pemilihan bilangan, 2) operasi, 3) hilang, 

4) penghitungan, 5) acak, dan 6) kelalaian. Lannin, dkk. (2006) mengelompokkan 

kesalahan menjadi 3 yaitu: 1) mengenali, 2) menghubungkan, dan 3) 

mencocokkan (reconciling) yang merupakan model siklus dari kesalahan. 

Granberg (2016) mengelompokkan kesalahan dalam pemecahan masalah menjadi 

dua, yaitu  (1) salah dalam mengingat pengetahuan sebelumnya dan (2) kesalahan 

mengonstruksi aturan. Sarwadi (2014) mengidentifikasi lima kesalahan pada 

penyelesain soal pecahan, yaitu: 1) bilangan cacah ke pecahan, 2) konversi, 3) 

pembalikan (inverting), 4) penghilangan (cancelling), dan 5) operasi. Sedangkan 

Newman dalam (Watson, 1980) menganalisis lima kesalahan berdasarkan metode 

hirarki, yaitu: 1) pembacaan, 2) pemahaman, 3) transformasi, 4) keterampilan 

proses, dan 5) pengkodean. 

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskribsikan kesalahan mahasiswa 

ketika mendefinisikan fungsi. Deskribsi kesalahan tidak didasarkan pada analisis 

kesalahan beberapa ahli seperti yang diuraikan di atas. Deskribsi kesalahan 

ditinjau dari objek matematis ketika mahasiswa diminta menulis definisi fungsi.  

Peninjauan berdasarkan objek matematis ini penting dilakukan, karena objek 

matematis memainkan peranan mendasar dalam menjawab pertanyaan penelitian 

pendidikan matematika (Godino & Batanero, 1998; Nachlieli & Tabach, 2012). 

Ketika mahasiswa tidak mengetahui objek matematis terkait dengan konsep 

matematis yang dihadapinya maka mahasiswa tersebut tidak akan mempunyai 

pemahaman yang benar tentang konsep matematis tersebut (Proulx, 2015). Selain 

itu, pengelompokkan kesalahan berdasarkan objek matematis belum dilakukan 

oleh peneliti lain.Beberapa objek matematis yang dimaksud dalam penelitian ini 

seperti: himpunan, pemetaan, fungsi, bilangan, grafik geometris, dan lain 

sebagainya (Godino & Batanero, 1998). 

Partisipan penelitian adalah 31 mahasiswa salah satu kelas yang dipilih 

secara acak dari Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Matematika 

FMIPA Universitas Negeri Malang. Partisipan adalah mahasiswa semester ke 3 

dan telah menempuh matakuliah Kalkulus pada semester kedua. Soal diberikan 

untuk mendeskribsikan kesalahan mahasiswa ketika mendefinisikan fungsi. Studi 

ini menggunakan rancangan kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Soal penelitian 

adalah: Tulis definisi fungsi! 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 31 mahasiswa yang diberikan soal tersebut, terdapat 7 mahasiswa 

yang jawabannya benar dan terdeapat 24 mahasiswa yang jawabannya salah. Hasil 

ini sejalan dengan hasil penelitian Bardini, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa 

ketika diminta menjelaskan fungsi hanya sedikit siswa yang dapat 

menjelaskannya secara benar. Kesalahan mahasiswa dikelompokkan berdasarkan 
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objek matematis ketika diminta mahasiswa diminita menulis definisi fungsi. Hasil 

terlihat seperti pada Tabel 1 berikut ini.  
 

Tabel 1 Pengelompokan Kesalahan Berdasarkan Objek Matematis ketika mahasiswa Diminta 

Menulis Definisi Fungsi. 

No. Pengelompokkan Kesalahan Banyak Mahasiswa 

1.  Pemetaan 11 

2.  Himpunan  7 

3.  Persamaan  4 

4.  Nilai  2 

  

Kelompok pertama sudah benar memandang fungsi sebagai pemetaan. 

Kesalahan yang terjadi pada kelompok pertama dapat dibedakan menjadi dua 

jenis. Kesalahan jenis pertama, mahasiswa tidak dapat membedakan antara unsur 

dan himpunan sebagai domain (Gambar 1 (a)). Kesalahahan ini diakibatkan 

adanya pengetahuan yang tidak cukup (Granberg, 2016; Towers & Martin, 2016) 

pada mahasiswa tentang konsep himpunan dan unsur.  Mahasiswa tidak dapat 

membuat koneksi antara pengetahuan sebelumnya dengan masalah yang sedang 

dihadapinya (Dixon, 2012). Kesalahan jenis kedua, mahasiswa tidak menyebutkan 

aturan suatu relasi sehingga menjadi suatu fungsi (Gambar 1 (b)). Kesalahan ini 

menurut Granberg (2016) merupakan kesalahan mengonstruksi aturan. 

 

 
Gambar 1 (a) Mahasiswa Tidak Dapat Membedakan Unsur dan Himpunan 

 

 
Gambar 1 (b) Mahasiswa Tidak Dapat Menentukan Aturan 

 

Kelompok kedua sudah benar memandang fungsi sebagai himpunan. 

Kesalahan yang terjadi pada kelompok kedua dapat dibedakan menjadi dua jenis. 

Jenis pertama, mahasiswa sudah benar memandang fungsi sebagai pasangan 

berurutan tetapi mahasiswa tidak menyebutkan aturannya  sehingga pasangan 

berurutan tersebut merupakan fungsi (Gambar 2). Seperti halnya pada kelompok 

pertama di atas. Kesalahan ini merupakan kesalahan dalam mengonstruk aturan 

(Granberg, 2106). Kesalahan jenis kedua,  mahasiswa menyatakan bahwa fungsi 

sebagai himpunan suatu nilai (Gambar 2 (b)). Mahasiswa salah dalam memahami 

(Newman dalam Watson, 1980) fungsi.  

 

 
Gambar 2 (a) Mahasiswa Tidak Menentukan Aturan Fungsi 

 

 
Gambar 2 (b) Mahasiswa Menyebutkan Fungsi sebagai Himpunan 

  

Kelompok ketiga sudah benar memandang fungsi sebagai persamaan. Kesalahan 

yang terjadi adalah tidak menyebutkan syarat  sehingga persamaan tersebut 
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merupakan fungsi (Gambar 4). Mahasiswa tidak mengetahui hubungan fungsi 

dengan persamaan (Abdullah, 2010). 

 

 
Gambar 4 Mahasiswa Tidak Menyebutkan Syarat Fungsi 

 

Kelompok keempat salah memandang fungsi sebagai suatu nilai. 

Mahasiswa menyatakan bahwa fungsi adalah 𝑓(𝑥) yang merupakan nilai dari 𝑥 

(Gambar 3). Mahasiswa tidak memahami perbedaan antara fungsi dan nilai fungsi 

(Abdullah, 2010) dan tidak dapat membuat hubungan antara fungsi dan nilai 

fungsi (Bardini, dkk., 2014). 

 

 
Gambar 3 Mahasiswa Menyatakan Bahwa Fungsi Nilai 𝑓(𝑥) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan mahasiswa ketika menulis 

definisi fungsi dapat ditinjau dari empat objek matematis, yaitu: 1) pemetaan, 2) 

himpunan, 3)  persamaan, dan 4) nilai. Kesalaha-kesalahan dapat bedakan lagi 

menjadi dua jenis kesalahan. Pertama, kesalahan ketika mahasiswa tidak dapat 

membedakan antara unsur dan himpunan. Kedua, kesalahan ketika mahasiswa 

tidak dapat menyebutkan syarat merupakan fungsi. Kesalahan demikian menurut 

Granberg (2016) disebut sebagai kesalahan konstruksi suatu aturan. 

Penelitian ini hanya didasarkan pada hasil tes. Sehingga penelitian ini tidak 

sampai pada memeriksa secara mendalam pengetahuan tentang fungsi pada 

mahasiswa. Sangat dimungkinkan bahwa ketika mahasiwa salah dalam menulis 

definisi fungsi tetapi sebenarnya akibat dari kekurangcermatan mahasiswa 

tersebut dalam menulis. Sebagai contoh, ketika mahasiswa menuliskan bahwa 𝑥 

adalah domain, dapat terjadi bahwa yang dimaksud adalah 𝑥 anggota domain. 

Oleh karena itu perlu ada penelitian lanjut untuk memeriksa kesalahan  

mahasiswa melalui wawancara mendalam. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah  (1) mendapatkan dekripsi langkah-

langkah pembelajaran dengan megggunakan media pembelajaran 

pohon matematika, (2) mendapatkan informasi  pengaruh penggunaan 

media pohon matematika kreativitas mahasiswa, dan (3) mengetahui 

pendapat dari mahasiswa tentang  penggunaan media pohon 

matematika dalam proses pembelajaran matematika. 

Penelitian ini dirancang dalam The Static Group Comparison. 

Adapun mekanismenya adalah pemberian perlakuan pada kelompok 

eksperimen dengan pembelajaran menggunakan media pohon 

matematika oleh peneliti. Penelitian ini juga membentuk kelompok 

kontrol sebagai kelompok yang belajar dengan metode ekspositori. 

Pra penelitian, dilakukan tes kemampuan awal (pretes) untuk masing-

masing kelompok. Setelah dikenai perlakuan yang berbeda, maka 

masing-masing kelompok diberikan postes pada pasca penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi 

pembelajaran dengan media pohon matematika terdiri dari: a) Tahap 

awal, yaitu penjelasan peraturan pohon matematika dan pembagian 

kelompok; b) Tahap inti, yaitu masing-masing kelompok bekerja sama 

dalam mengkonstruksi daun pohon matematika; dan c) Tahap akhir 

berupa presentasi oleh masing-masing kelompok dan membahas 

jawaban. (2) Hasil belajar matematika mahasiswa yang belajar dengan 

menggunakan media pohon matematika lebih tinggi daripada hasil 

belajar matematika mahasiswa dengan metode pembelajaran 

ekspositori. (3) Pembelajaran dengan pohon matematika 

memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah dengan 

bermacam-macam interpretasi, metode penyelesaian atau jawaban 

sehingga kreativitas mahasiswa dapat berkembang. (4) Pembelajaran 

dengan media pohon matematika disukai mahasiswa. 

Kata kunci: Pohon Matematika, Kreativitas Mahasiswa 

 

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Kemenristekdikti 2015, 

perkembangan IPTEK serta perubahan informasi diperlukan sumber daya yang 

memiliki keterampilan tinggi guna melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, 

kreatif, dan kemampuan bekerjasama yang efektif. Cara berpikir kritis tersebut 

dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika. Matematika merupakan 
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salah satu pilar yang digunakan untuk memperkuat penalaran mahasiswa. Namun 

dalam proses belajar mengajar matematika, kebanyakan pengajar matematika 

mengajarkan prosedur tanpa menjelaskan mengapa prosedur tersebut digunakan. 

Hal ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang kurang kreatif (Subanji 2006). 

Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu 

pendekatan dalam pembelajaran matematika sehingga dapat membantu 

mengembangkan kreativitas  mahasiswa. . Dalam pembelajaran matematika, 

pengajuan masalah (problem posing) menempati posisi yang strategis. Pengajuan 

masalah merupakan tugas kegiatan yang mengarah kepada sikap kritis dan kreatif. 

Selain problem posing, pembelajaran matematika dengan pendekatan open ended 

juga bermanfaat dalam meningkatkan cara berpikir mahasiswa. Pembelajaran 

dengan pendekatan open ended dapat memberikan keleluasaan kepada mahasiswa 

untuk berpikir secara aktif dan kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

(Suherman 2003). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha memadukan pendekatan 

problem posing dan open ended dalam pembelajaran matematika melalui media 

pohon matematika. Pohon matematika adalah gambar pohon yang digunakan 

dalam pembelajaran matematika. Pohon matematika terdiri dari batang yang 

merupakan materi utama dalam matematika, ranting yang berisi jawaban dari 

suatu permasalahan matematika, dan daun yang berisi masalah-masalah dari 

jawaban yang terdapat pada ranting atau sebaliknya. 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap 

sebagai hasil dari pengalaman, sedangkan pembelajaran merupakan upaya 

penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 

berkembang secara optimal (Suherman 2003). Pembelajaran secara bermakna 

(meaningful learning) adalah suatu cara mengajar yang lebih mengutamakan 

proses terbentuknya suatu konsep daripada menghafalkan konsep yang sudah jadi. 

Konsep-konsep dalam matematika tidak diajarkan melalui definisi, melainkan 

melalui contoh-contoh yang relevan dengan melibatkan konsep tertentu yang 

sudah terbentuk dalam pikiran siswa (Askury, 2007). Pembelajaran yang baik 

adalah pembeljaran yang dapat memacu kreativitas siswa, Hurlock (1999) 

menyebutkan “kreativitas menekankan pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda; 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk 

atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal 

pembuatannya.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

dengan menggunakan media pohon matematika dalam pokok bahasan persamaan 

garis. Pembelajaran dengan media pohon matematika ini diharapkan dapat 

meningkatkan minat mahasiswa terhadap matematika sehingga hasil belajar 

matematika mahasiswa, khususnya pada materi persamaan garis, juga akan 

meningkat. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental sungguhan 

(True Experimental Research). Dalam penelitian ini peneliti memberikan 

perlakuan pada kelompok eksperimen dengan mengajarkan materi persamaan 

garis lurus menggunakan media pohon matematika. Sedangkan kelompok kontrol 

adalah kelompok yang melakukan pembelajaran tidak menggunakan media pohon 
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matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Tribhuwana 

Tunggadewi. Sampel penelitian adalah mahasiswa Akuntansi semester 1 kelas D 

dan kelas E. 

Instrumen perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pohon 

matematika. Pohon matematika adalah media pembelajaran yang diwujudkan 

dengan gambar pohon. Pohon terdiri dari batang, ranting, dan daun. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) uji normalitas data 

skor tes hasil belajar matematika mahasiswa dengan rumus 
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(2) uji homogenitas data skor tes hasil belajar matematika mahasiswa F = 
varians terbesar

varians terkecil
, (3) uji perbedaan dua rata-rata (uji-t), dan (4) uji chi-kuadrat hasil 

angket sikap mahasiswa terhadap pembelajaran dengan media pohon matematika. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Pembelajaran Matematika dengan Pohon Matematika 

Pohon matematika merupakan media pembelajaran yang diwujudkan berdasarkan 

gambar pohon. Pohon matematika terdiri dari bagian batang, ranting, dan daun. 

Batang berperan sebagai materi utama dalam matematika, ranting berisi jawaban, 

dan daun berisi masalah-masalah dari jawaban yang terdapat pada ranting. Pohon 

matematika juga bisa terdiri dari batang yang merupakan materi utama atau pokok 

bahasan dalam matematika, ranting yang berisi permasalahan-permasalahan 

matematika, dan daun berisi jawaban-jawaban dari permasalahan yang terdapat 

pada ranting. 

Pembelajaran dengan  menggunakan pohon matematika secara berkelompok 

juga dapat dilakukan dengan cara kompetisi antar kelompok. Dosen memberikan 

pohon sebagai materi utamanya dan ranting yang berisi jawaban-jawaban dari 

permasalahan matematika. Sedangkan daun-daunnya berisi masalah-masalah  

yang harus dilengkapi oleh tiap kelompok. Penyelesaian oleh masing-masing 

kelompok harus cepat dan tepat karena harus bersaing dengan kelompok yang 

lain. Kelompok dapat melakukan diskusi dan kerjasama antar anggota dalam 

mengkonstruksi daun-daun pada pohon matematika. Mahasiswa berpartisipasi 

dalam kelompoknya masing-masing dan saling bertukar pendapat. Setiap 

kelompok menyelesaikan permasalahan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. 

Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator yang mengarahkan dan 

mengawasi mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Media pohon matematika yang dibuat mahasiswa 
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Pengaruh Penggunaan Pohon Matematika terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa  

Pengaruh penggunaan Pohon Matematika terhadap pembelajaran dapat 

dilihat berdasarkan analisis statistik data penelitian. Data tersebut berupa nilai 

pretes dan postes mahasiswa. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan 

maka diperoleh bahwa “Hasil belajar matematika mahasiswa Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi yang menggunakan media pohon matematika lebih 

tinggi daripada hasil belajar mahasiswa dengan metode ekspositori”. 

 

Pengaruh Pembelajaran dengan Pohon Matematika terhadap Kreativitas 

Mahasiswa 

Pembelajaran dengan pohon matematika mendorong mahasiswa untuk 

menemukan berbagai jawaban dari suatu masalah yang diberikan. Temuan 

penelitian yang diperoleh berkaitan dengan kreativitas mahasiswa adalah sebagai 

berikut. (a) Mahasiswa menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam 

interpretasi dan jawaban masalah. (b) Mahasiswa menyelesaikan masalah dengan 

bermacam-macam metode penyelesaian. (c) Mahasiswa membuat banyak masalah 

yang harus dipecahkan. (d) Mahasiswa mendiskusikan berbagai metode 

penyelesaian. (e) Pendapat Mahasiswa tentang Pembelajaran dengan                  

Pohon Matematika  

Pembelajaran dengan media pohon matematika  membuat suasana 

pembelajaran matematika mengasyikkan dan tidak menakutkan. Jadi kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah pembelajaran dengan media pohon matematika disukai 

mahasiswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Langkah-langkah implementasi pembelajaran dengan media pohon matematika 

terdiri dari: a) Tahap awal, yaitu dosen menjelaskan peraturan pohon matematika 

dan membagi kelas menjadi beberapa kelompok; b) Tahap inti, yaitu masing-

masing kelompok bekerja sama dalam mengkonstruksi daun pohon matematika; 

dan c) Tahap akhir berupa presentasi oleh masing-masing kelompok dan 

membahas jawaban. 

Hasil belajar matematika mahasiswa yang belajar dengan menggunakan 

media pohon matematika lebih tinggi daripada hasil belajar matematika 

mahasiswa metode pembelajaran ekspositori. 

Pembelajaran dengan pohon matematika memungkinkan mahasiswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam interpretasi, metode 

penyelesaian atau jawaban masalah sehingga kreativitas mahasiswa dapat 

berkembang. Berdasarkan hasil angket diperoleh rata-rata keseluruhan adalah 

85,8%. Mahasiswa tertarik dan menyukai pembelajaran dengan media pohon 

matematika. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan 

kognitif siswa ketika menyelesaikan masalah matematika pada 

persamaan linear satu variabel. Penelitian ini merupakan penelitian 

dekriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode tes dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah dua 

siswa Sekolah Menengah Pertama. Pada penelitian ini, data dianalisis 

setelah subjek mengerjakan tes berisi masalah matematika yang 

berkaitan dengan materi persamaan linear satu variabel dan hasil 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mengalami 

hambatan kognitif saat menyelesaikan masalah pada materi persamaan 

linear satu variabel. Hal itu disebabkan karena kemampuan siswa 

dalam menggali informasi kurang baik, kurangnya menguasai 

pengetahuan prasyarat yang berhubungan dengan soal, kurangnya 

membuat koneksi matematis, dan terlalu fokus pada prosedur 

matematis sehingga mengabaikan model persamaan linear satu 

variabel. Namun, untuk pemahaman konsep persamaan linear satu 

variabel, siswa terlihat menguasai konsepnya sehingga pekerjaan 

prosedural mereka benar, meskipun penguasaan dalam memodelkan 

masalah masih kurang. 

Kata kunci: hambatan kognitif, masalah matematika, persamaan 

linear satu variabel 

 

Ilmu matematika merupakan ilmu yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari dan dapat memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang (Cockcroft, 1982:1). Salah satu materi matematika yang harus 

dikuasai siswa pada kelas VII adalah persamaan linier satu variabel. Persamaan 

linier satu variabel penting dikuasai untuk dapat membantu pemahaman siswa 

pada materi-materi selanjutnya yaitu materi persamaan linier dua variabel dan 

garis dan sudut. Penerapan persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-

hari pun beragam misalnya untuk menentukan panjang suatu jembatan, 

menentukan berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang, dan 

untuk membagi waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga dengan 

menguasai persamaan linier satu variabel dan penerapannya, diharapkan dapat 

mempermudah siswa untuk memahami materi-materi selanjutnya dan 

meningkatkan kemampuan bernalarnya.   

Dalam mempelajari ilmu matematika, juga tidak akan lepas dalam 

mempelajari masalah matematika. Helgenson (1992:2) menjelaskan bahwa 
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masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan tujuan yang diinginkan dan 

tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan. Sejalan dengan Helgenson, dalam 

buku NCTM (1980:1) dipaparkan bahwa masalah adalah suatu soal dalam 

matematika dan tidak ada cara yang siap langsung dapat digunakan untuk 

menyelesaikannya. Selain itu, Bell (1978:310) juga berpendapat bahwa situasi 

merupakan masalah bila seseorang menyadari keberadaan situasi itu memerlukan 

tindakan dan tidak dengan segera menemukan penyelesaian terhadap situasi ini. 

Jadi, masalah matematika adalah soal matematika yang bersifat non rutin dan 

tidak ada cara yang siap atau segera langsung digunakan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut.   

Suatu soal atau pertanyaan disebut masalah tergantung kepada pengetahuan 

yang dimiliki penjawab (Hudojo, 1988:174). Jadi, suatu soal matematika dapat 

dikatakan suatu masalah jika siswa tidak dapat menyelesaikan soal tersebut. Lebih 

lanjut Cooney (1975:242) menjelaskan bahwa bila seseorang menyelesaikan atau 

menjawab suatu soal dengan menggunakan prosedur rutin, maka bagi orang itu 

soal tersebut bukanlah masalah, namun jika ia memerlukan pengorganisasian 

pengetahuan yang telah dimiliki secara tidak rutin dan ia tergantung untuk 

menjawab atau memecahkannya, maka soal tersebut merupakan masalah bagi 

orang itu.        

Kegiatan menyelesaikan masalah matematika menjadi komponen yang 

wajib diajarkan pada siswa. Hal ini telah ditegaskan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) tahun 2006 bahwa tujuan umum pembelajaran matematika 

menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah mempersiapkan peserta 

didik agar dapat memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan sehari-

hari. Selanjutnya, Hudojo juga menjelaskan bahwa ketika siswa menyelesaikan 

masalah, siswa menjadi lebih analitis dalam mengambil keputusan yang 

dikarenakan siswa harus mempunyai keterampilan tentang bagaimana 

mengumpulkan informasi, menganalisis, dan meneliti kembali dari hasil yang 

telah diperoleh (Hudojo, 2005:126). 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat observasi di SMP Maqnaul Ulum, 

setelah guru menyampaikan materi persamaan linear satu variabel (PLSV) dan 

penerapannya dalam masalah nyata, masih terdapat siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika berkaitan dengan persamaan 

linear satu variabel. Siswa hanya mampu menyelesaikan soal yang hanya diminta 

mencari himpunan selesaian dari suatu persamaan linear satu variabel. Berikut 

contoh masalah diberikan oleh guru, “Umur Ibu tiga kali umur anaknya. Selisih 

umur mereka adalah 26 tahun. Tentukanlah umur masing-masing!”. Jawaban 

siswa A untuk masalah tersebut tersaji pada Gambar 1 berikut. 

 

 
Gambar 1 Jawaban Siswa yang Mengalami Kesulitan 
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Siswa menjawab bahwa umur ibu dan anak berturut-turut adalah 56 dan 30 

tahun. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak mampu memodelkan 

kalimat soal dengan benar dan siswa hanya menduga nilai dari 3𝑥 dan 𝑥 dengan 

mempertimbangkan selisih dari umur ibu dan anak. Siswa kesulitan dalam 

memecahkan masalah tersebut sehingga siswa menggunakan perkiraannya saja 

untuk mendapatkan jawaban. Namun, siswa memiliki pemahaman yang kuat 

untuk menyelesaikan soal-soal persamaan linier satu variabel yang prosedural. 

Contohnya soal dan jawaban pada gambar berikut.   

 

Gambar 2 Jawaban Siswa untuk Soal Mencari Selesaian PLSV 

 

Hambatan kognitif adalah rintangan berpikir yang ditemui siswa ketika 

menghadapi masalah baru (masalah yang berbeda dari yang telah dikuasai) karena 

pengetahuan yang dimilikinya tidak cukup untuk mengatasi masalah baru tersebut 

(Gaston Bachelard dalam Bishop dkk, 2014). Hercovics (dalam Nursit, 2017) 

menggunakan istilah hambatan kognitif untuk menggambarkan situasi dimana 

struktur mental yang ada sesuai untuk satu domain tetapi menyebabkan kesulitan 

belajar di domain lain karena ketidakcocokan dengan situasi baru atau konsep. 

Hercovis juga menjabarkan bahwa kesulitan belajar terdiri dari dua tipe dasar: 

1. Pelajar mencoba untuk memetakan materi baru ke struktur mental yang 

ada yang berlaku di suatu domain tertentu tetapi tidak sesuai untuk 

pengetahuan yang harus dipelajari.  

2. Mungkin ada struktur yang melekat pada materi baru sehingga pelajar 

tidak memiliki struktur mental yang ada yang akan memungkinkan 

asimilasi materi baru.  

 

Berdasarkan hasil observasi, kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

nyata PLSV dikarenakan pengetahuan siswa yang ada yaitu pengetahuan dalam 

mencari selesaian pada PLSV tidak cukup untuk memungkinkan adanya asimilasi 

pada situasi baru yaitu dalam menyelesaikan masalah nyata PLSV. Sehingga, 

siswa mengalami hambatan kognitif ketika menyelesaikan masalah nyata PLSV. 

Dengan mengetahui hambatan kognitif siswa, tenaga pendidik dapat mencari 

solusi apa saja hal-hal yang harus dikuasai siswa agar dapat menguasai soal-soal 

penerapan PLSV, bukan hanya dapat menguasai soal-soal untuk mencari selesaian 

PLSV. Melihat betapa pentingnya mengetahui hambatan kognitif yang dialami 

siswa agar tercapainya pembelajaran yang berkualitas di kelas, peneliti ingin 

menelusuri secara mendalam tentang hambatan kognitif yang tengah dialami 

siswa. Oleh sebab itu, peneliti mengadakan penelitian dengan judul, “Hambatan 

Kognitif Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Persamaan Linear Satu Variabel”. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para tenaga pendidik dan sekolah dapat 

memahami hambatan kognitif yang dialami siswa dan dapat mencari solusi untuk 

mengatasi hal tersebut.       
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METODE  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa saja hambatan kognitif siswa ketika menyelesaikan masalah 

dengan materi persamaan linear satu variabel. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1992:4-7) yaitu (1) naturalistic, 

(2) descriptive data, (3) concern with process, (4) inductive, (5) meaning. Jadi, 

penelitian ini berfokus pada proses pengerjaan siswa dalam menyelesaikan 

masalah, dari jawaban tersebut kemudian dikaji berdasarkan hambatan kognitif 

yang dialami siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP yang telah 

mendapatkan materi persamaan linear satu variabel dan telah mempelajari 

kembali tentang materi tesebut beserta latihan soalnya.  

Adapun instrumen penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes dan wawancara. Peneliti menyediakan dua jenis tes. Tes pertama berisi 

soal dengan mencari selesaian dari persamaan linear satu variabel. Tes kedua 

berisi masalah nyata berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Tes kedua 

ini nantinya yang akan dijadikan instrumen untuk mengetahui hambatan kognitif 

siswa. Siswa yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa yang mampu 

mengerjakan tes pertama dengan benar, setelah itu siswa diberi soal lanjutan 

berupa tes kedua, siswa yang tidak dapat menjawab soal pada tes kedua dengan 

benar kemudian dipilih sebagai subjek penelitian. Siswa yang terpilih sebagai 

subjek penelitian kemudian dilakukan wawancara untuk memperjelas dan 

mengklarifikasi proses yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah.  

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Jadi peneliti 

memiliki pedoman wawancara untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan adalah pertanyaan untuk menggali tentang hambatan kognitif siswa 

dan pertanyaan ini dapat berkembang sesuai pernyatan yang diberikan oleh siswa. 

Hal ini bertujuan untuk mempertajam data tentang hambatan kognitif siswa. 

Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis 

data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994:16) yaitu; (1) mereduksi 

data, (2) menyajikan data, (3) menarik kesimpulan. Reduksi data adalah suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga dapat diambil kesimpulan dan diverifikasi. Penyajian data adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan 

akhir dan paling penting dari suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

penjelasan makna data yang telah disajikan.     

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian diawali dengan melakukan tes pada siswa, tes yang dilakukan 

berisi soal-soal dengan mencari selesaian dari PLSV. Dari tes tersebut, terdapat 

dua siswa yang dapat menjawab dengan benar. Kemudian setelah mendapatkan 

dua calon subjek penelitian, diadakan tes kembali pada kedua siswa tersebut, tes 

kedua berisi masalah nyata dengan topik PLSV. Dari tes kedua, ternyata kedua 

siswa tersebut sama-sama mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

nyata pada tes kedua. Sehingga, kedua siswa tersebut terpilih sebagai subjek 

penelitian. Soal pada tes kedua disajikan pada Gambar 3 berikut.  
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Gambar 3 Tes Kedua 

 Pada tes kedua, siswa A dan siswa B masing-masing mengalami hambatan 

kognitif ketika menyelesaikan soal-soal pada tes kedua. Dari ketiga soal, siswa A 

hanya mampu menyelesaikan soal nomor 2 dengan benar, sedangkan dua soal 

yang lain salah. Sedangkan siswa B tidak dapat menyelesaikan dengan benar dari 

ketiga soal yang diberikan. 

(a) Pembahasan Soal Nomor 1   

Jawaban siswa A dan siswa B tersaji pada Gambar 4 dan Gambar 5 berikut.  

 
Gambar 4 Jawaban siswa A Nomor 1 

 

 
Gambar 5 Jawaban siswa B Nomor 1 

 

  Berdasarkan jawaban siswa A pada Gambar 4 dan hasil wawancara, siswa 

A salah dalam menuliskan informasi yang diketahui, ia menuliskan bahwa umur 

Ibu Yuli 36 tahun, seharusnya 36 tahun adalah jumlah umur Ibu Yuli dan 

anaknya. Siswa A mengira bahwa umur ibu Yuli ketika melahirkan sama dengan 

umur ibu Yuli ketika dijumlahkan dengan umur anak pada soal. Sehingga terlihat 

hambatan kognitif muncul karena kurangnya kemampuan siswa A dalam 

menggali informasi dan mengetahui keterkaitan antar informasi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Nursit (2017) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk 

hambatan kognitif adalah kurangnya kemampuan dalam menggali informasi. 

Namun, siswa A mampu mendapatkan selesaian dengan benar dari model 

matematika yang ia buat, walaupun modelnya salah. Kegagalan siswa A dalam 

membuat model matematika sebagai akibat siswa A tidak dapat menggali 

informasi pada soal dengan baik. Siswa A terlalu fokus pada prosedur dan proses 
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namun mengabaikan kebenaran model matematika yang ia buat. Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian Nyikahadzoyi (2013) yang mengatakan bahwa salah satu 

bentuk hambatan kognitif adalah siswa terlalu fokus pada prosedur dan proses. 

Siswa A menuliskan 24 + x = 36, seharusnya ia menuliskan (24 + x) + x = 36. 

Selain itu, siswa A tidak mampu membuat hubungan matematis karena tidak 

dapat mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika yang benar. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Eraslan (2005) dan Nursit (2017) yang 

menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif yaitu kurangnya 

membuat hubungan matematis.  

 Berdasarkan hasil wawancara, siswa B menjelaskan bahwa pada soal ini 

yang dicari adalah umur anak. Setelah itu, peneliti bertanya lebih lanjut tentang 

apa yang ia misalkan dengan variabel x, siswa B menjawab bahwa variabel x 

adalah umur anak Ibu Yuli. Sehingga, dari model matematika yang ia peroleh, 

siswa B menjawab bahwa umur anak Ibu Yuli adalah 13 tahun. Siswa B juga 

beranggapan bahwa umur Ibu Yuli 24 tahun ketika melahirkan, sedangkan umur 

ibu Yuli 36 tahun sesudah memiliki anak. Siswa B salah dalam menggali 

informasi pada soal karena siswa B mengira umur ibu Yuli ketika melahirkan 

sama dengan umur ibu Yuli ketika dijumlahkan dengan umur anak pada soal. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Nursit (2017) yang menyatakan bahwa salah satu 

bentuk hambatan kognitif adalah kurangnya kemampuan dalam menggali 

informasi.  

Pada soal nomor 1 ini, Siswa B juga beranggapan bahwa umur Ibu Yuli 24 

tahun, sesudah memiliki anak, maka umurnya 36 tahun. Sehingga untuk mencari 

umur anak berarti 36 dikurangi 24. Siswa B terlihat mengabaikan kalimat pertama 

pada soal secara keseluruhan, seharusnya siswa B memperhatikan kata per kata. 

Pada soal tersebut, tertera umur Ibu Yuli 24 tahun ketika anaknya lahir, bukan 

sebelum Ibu Yuli memiliki anak. Tampaknya, siswa B juga salah dalam 

memahami kalimat kedua dari soal bahwa 36 tahun adalah jumlah umur Ibu Yuli 

dan anaknya, bukan umur Ibu Yuli sesudah memiliki anak. Namun dari algoritma 

yang ia jalankan, siswa B mampu mendapatkan selesaian dengan benar dari model 

matematika yang ia buat, walaupun modelnya salah. Siswa B terlalu fokus pada 

prosedur dan proses sehingga mengabaikan kebenaran model matematika yang ia 

buat. Hal ini sesuai dengan penelitian Nyikahadzoyi (2013) yang menyatakan 

bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif adalah siswa terlalu fokus pada 

prosedur dan proses. Selain itu, siswa B tidak mampu membuat hubungan 

matematis karena tidak dapat mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika 

yang benar. Hal ini sesuai dengan penelitian Eraslan (2005) dan Nursit (2007) 

yang menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif adalah kurangnya 

membuat hubungan matematis.  

 Pada soal nomor 1 ini, terlihat bahwa kedua siswa mengabaikan informasi-

informasi penting dan tidak selidiki lebih dalam kalimat per kalimat pada soal. 

Siswa A dan B hanya terpaku pada bilangan yang tertera pada soal. Mereka 

mengabaikan bahwa umur Ibu Yuli 24 tahun dengan kondisi anaknya baru 

dilahirkan, sehingga mereka berpikir bahwa mencari umur anak cukup 

mengurangkan 36 dengan 24.    

 

(b) Pembahasan Soal Nomor 2   

Jawaban siswa A dan siswa B tersaji pada Gambar 6 dan Gambar 7 berikut. 
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Gambar 6 Jawaban siswa A Nomor 2 

 

 
Gambar 7 Jawaban siswa B Nomor 2 

   

Pada Gambar 6, siswa A terlihat tidak mengalami hambatan kognitif 

dalam menyelesaikan masalah ini. Ia mampu mengerjakan dengan model 

matematika dan prosedur yang tepat. Sehingga, solusi yang diperoleh pun benar. 

Pada soal nomor 2 , ia mampu mengubah kalimat soal menjadi kalimat 

matematika yang benar.  

 Pada saat mewawancarai siswa B, ketika ditanya apa yang ia misalkan 

dengan variabel x, ia menjawab bahwa variabel x adalah lebar halaman. Siswa B 

juga menjelaskan bahwa pada soal ini yang dicari adalah luas halaman. Namun, 

ketika ditanya mengapa keliling halaman sama dengan 7 + x, ia menjawab bahwa 

hanya itulah yang ada dipikirannya saat itu. Seharusnya ia menuliskan model 

matematika dari keliling persegi panjang yaitu 54 = 2 ((x + 7) + x). Siswa B 

terlihat tidak dapat menggali informasi soal dengan baik sehingga ia tidak mampu 

mengaitkan informasi pada soal dengan benar. Siswa B hanya mengaitkan 

bilangan-bilangan yang tertera pada soal tanpa memperdulikan kalimat pada 

bilangan itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa siswa B kemampuannya dalam 

menggali informasi pada soal kurang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Nursit 

(2017) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif adalah 

kurangnya kemampuan dalam menggali informasi.  

Siswa B juga kurang menguasai pengetahuan prasyarat dalam menyelesaikan 

soal itu, yaitu rumus keliling persegi panjang, mungkin jika ia mampu mengaitkan 
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informasi soal dengan rumus keliling halaman, ia akan mengarah pada solusi yang 

benar. Hal ini sesuai dengan penelitian Tague (2014) dan Nursit (2017) yang 

menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif adalah kurangnya 

pengetahuan prasyarat yang masih berhubungan dengan soal. Siswa B juga terlalu 

fokus pada prosedur dan proses sehinga mengabaikan kebenaran model 

matematika yang ia buat, siswa B cenderung ingin mendapatkan selesaian dengan 

segera. Hal ini sesuai dengan penelitian Nyikahadzoyi (2013) yang menyatakan 

bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif adalah siswa terlalu fokus pada 

prosedur dan proses. Dengan ketidakmampuan siswa B membuat model 

matematika yang benar, terlihat bahwa kemampuan siswa B dalam membuat 

hubungan matematis kurang baik. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Eraslan 

(2015) dan Nursit (2017) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan 

kognitif adalah kurangnya membuat hubungan matematis.   

(c) Pembahasan Soal Nomor 3   

 Jawaban siswa A dan siswa B tersaji pada Gambar 8 dan Gambar 9 berikut.  

 
Gambar 8 Jawaban siswa A Nomor 3 

 

 
Gambar 9 Jawaban siswa B Nomor 3 

 

  Pada Gambar 8, siswa A kesulitan dalam memahami maksud soal. Peneliti 

pun menanyakan pada siswa A maksud dari kalimat yang ia tulis pada keterangan 

“diket”. Kemudian siswa A menjawab bahwa sebenarnya ia kebingungan dalam 

memahami soal nomor 3, setelah dipikir cukup lama, akhirnya ia mengambil 

keputusan bahwa panjang jembatan Pasupati adalah 2 kali 144 lebih pendek dari 

panjang jembatan Suramadu. Seharusnya model matematika yang dibuat adalah 

panjang jembatan Suramadu = 144 + (2 × panjang jembatan Pasupati). Kemudian, 

siswa A mencari selesaian dari model matematika yang ia buat, sehingga 

diperoleh panjang jembatan Pasupati adalah 5.150 m. Pada soal nomor 3 ini, 

terlihat bahwa kurangnya kemampuan siswa A dalam menggali informasi dan 

mengetahui keterkaitan antar informasi pada soal. Hal ini sesuai dengan penelitian 
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Nursit (2017) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan kognitif 

adalah kurangnya kemampuan dalam menggali informasi.  

Jika diamati dari jawaban siswa A, terlihat bahwa siswa A mampu 

mendapatkan selesaian dengan benar dari model matematika yang ia buat, 

walaupun modelnya salah. Siswa A terlalu fokus pada prosedur dan proses namun 

mengabaikan kebenaran model matematika yang ia buat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Nyikahadzoyi (2013) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk 

hambatan kognitif karena siswa terlalu fokus pada prosedur dan proses. Selain itu, 

siswa A juga tidak mampu membuat hubungan matematis karena tidak dapat 

mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika yang benar. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Eraslan (2005) dan Nursit (2013) yang menyatakan bahwa salah 

satu bentuk hambatan kognitif adalah kurangnya membuat hubungan matematis. 

 Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa B mengetahui apa yang harus 

ia cari yaitu panjang jembatan Pasupati. Pada soal ini, siswa B tidak menggunakan 

informasi yang penting pada soal yaitu panjang jembatan Suramadu. Siswa B 

hanya fokus pada kalimat kedua dari soal. Sehingga, ia memutuskan untuk 

menuliskan seperti pada Gambar 7 di atas. Ia berpikir bahwa panjang jembatan 

Suramadu didapat dari 144 dikali 2. Sejatinya, siswa B tidak memahami kalimat 

kedua dari soal. Siswa B cenderung tidak mengkaji lebih dalam tentang masalah 

pada soal nomor 3. Dari jawaban dan wawancara siswa B, terlihat bahwa siswa B 

kemampuan dalam menggali informasi kurang baik. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Nursit (2017) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan 

kognitif adalah kurangnya kemampuan dalam menggali informasi.  

Siswa B juga tidak dapat membuat hubungan matematis dengan benar 

karena ia tidak dapat membuat model matematika dengan benar. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Eraslan (2005) dan Nursit (2013) yang menyatakan bahwa salah 

satu bentuk hambatan kognitif adalah kurangnya membuat hubungan matematis. 

Selain itu, terlihat dari jawaban siswa B bahwa siswa B juga tidak membuat 

persamaan linear satu variabel, ia hanya mengalikan dua bilangan tanpa adanya 

variabel atau panjang Jembatan Pasupati. Namun, siswa B menuliskan kesimpulan 

bahwa hasil kali atau 288 m adalah panjang jembatan Pasupati. Sehingga, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban pada soal nomor 1, 2, dan 3 

bahwa siswa B dapat membuat persamaan linier namun karena siswa B kesulitan 

dalam memahami soal ini mengakibatkan ia lupa untuk menuliskan panjang 

jembatan Pasupati sehingga jawabannya menjadi PLSV.         

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Kesimpulan dari ketiga soal masalah nyata pada PLSV yang siswa A dan 

siswa B kerjakan adalah mereka mengalami hambatan kognitif karena kurangnya 

kemampuan dalam menggali informasi, kurangnya menguasai pengetahuan 

prasyarat yang berhubungan dengan soal, kurangnya membuat koneksi matematis, 

dan terlaku fokus pada prosedur matematis sehingga mengabaikan konsep. 

Namun, untuk pemahaman konsep PLSV, mereka terlihat menguasai sehingga 

pekerjaan prosedural mereka benar, meskipun penguasaan dalam memodelkan 

masalah masih kurang. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya peneliti 

selanjutnya juga memberi scaffolding untuk mengatasi hambatan kognitif yang 

dialami siswa. Peneliti selanjutnya juga dapat memperdalam kajian tentang 

hambatan kognitif yang dialami siswa dengan cara memperluas soal-soal pada 
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instrumen tes dengan soal yang beragam dan baru, yaitu soal-soal yang belum 

pernah mereka temui sebelumnya dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah.   
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Abstrak 

Pemahaman konseptual merupakan pemahaman terpadu dan 

fungsional dari gagasan matematika. Kelancaran prosedural yaitu 

pengetahuan tentang kapan dan bagaimana menggunakan prosedur 

secara tepat, fleksibel, akurat, dan efisien. Penelitian bertujuan 

mendeskripsikan pemahaman konseptual dan kelacaran prosedural 

siswa dalam menyelesaikan masalah trigonometri yang terdiri dari 3 

masalah rutin dan 1 masalah non rutin kelas XI SMA. Metode 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang melibatkan 31 siswa 

sebagai subjek penelitian. Setelah dianalisis, tiga subjek dipilih untuk 

diwawancarai berdasarkan hasil tes pemahaman konseptual dan 

kelancaran prosedural. Hasil tes dan wawancara menunjukkan bahwa 

mayoritas pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural siswa 

masih rendah. Ada beberapa siswa masih kesulitan dalam  

menyelesaikan masalah rutin, sedangkan mayoritas siswa kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah  non rutin.  

Kata kunci: pemahaman konseptual, kelancaran prosedural. 

 

Pemahaman tergantung apa yang telah dimiliki siswa dan tergantung pada 

terciptanya hubungan baru antara ide, semakin kuat pemahaman konsep siswa, 

maka mereka dapat menghubungkan ide baru dengan konsep jaringan yang telah 

dimiliki (Walle, 2006:26). Dalam buku National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) bahwa siswa harus belajar matematika dengan 

pemahaman, aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan 

pengetahuan sebelumnya,” (NCTM, 2000:20). Menurut pandangan 

konstruktivisme, pengetahuan yang dimiliki siswa dibentuk oleh dirinya sendiri 

secara aktif yang tersimpan dalam suatu struktur pengetahuan yang saling terkait 

(Hudojo, 1998:4). Oleh karena itu, pemahaman siswa perlu dilatih secara terus 

menerus agar siswa memikiki pamahaman konsep yang semakin kuat, dan 

tersimpan dengan baik dalam memori ingatannya. 

Kinach (2002) memodifikasi tingkat pemahaman dari Perkins dan Simmons 

menjadi lima level yaitu menguraikan content frame (kerangka isi) menjadi 

content level understanding (tahap pemahaman isi) dan content level of 

diciplinary understanding (tahap pemahaman konsep). Tahap pemahaman isi 

yaitu kemampuan siswa untuk memberikan suatu contoh-contoh tentang istilah 

dengan benar, megingat fakta-fakta dasar, dan terampil menggunakan algoritma. 

Tingkat pemahaman konsep lebih tinggi levelnya daripada pemahaman konten. 

Pemahaman konsep melibatkan siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mensistesis pola-pola terkait dalam memperoleh pengetahuan. Menurut Sabandar 

(2009) siswa mampu menyesaikan masalah matematika melalui keterampilan 
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berpikirnya agar dapat menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Keterampilan berpikir atau proses berpikir yang dialami dimana 

siswa akan mengingat, mengenali hubungan antar konsep, hubungan sebab akibat, 

hubungan analogi, atau perbedaan, sehingga dapat memunculkan suatu gagasan 

orisinil yang mempengaruhi siswa dalam pembuatan keputusan secara tepat dan 

cepat yang dibuatnya sendiri. Marchis (2012) siswa menyelesaikan masalah-

masalah dan masalah supaya memperoleh pengetahuan dan pemahaman lebih 

mendalam serta mengembangkan kemampuan matematika mereka sendiri. 

Sehingga, dengan diberikan permasalahan matematika, siswa diharapkan 

mengembangkan kemampuan matematika dan meningkatkan pemahaman yang 

dimiliki. 

Hiebert dan Lefervre menyatakan bahwa pengetahuan konseptual 

merupakan pengetahuan yang kaya akan hubungan, sedangkan pengetahuan 

prosedural adalah pengetahuan yang berisikan simbol, operasi aritmatika dan 

aturan rutin yang digunakan untuk memecahkan masalah  (dalam Groth, 2014). 

Kilpatrick (2001:118) menyatakan bahwa pemahaman konseptual mengacu pada 

pemahaman terpadu dan fungsional dari gagasan matematika. Siswa dengan 

pemahaman konseptual lebih mengetahui fakta dan metode yang terisolasi. 

Sedangkan kelancaran prosedural adalah  pengetahuan tentang prosedur, 

pengetahuan tentang kapan dan bagaimana menggunakan prosedur secara tepat, 

dan keterampilan dalam melakukannnya secara fleksibel, akurat, dan efisien. 

Sehingga, diharapkan siswa memiliki pemahaman konseptual dan kelancaran 

prosedural yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika. 

Pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural memiliki peran penting, 

sehingga siswa harus memiliki kemampuan tersebut. Menurut buku National 

Research Council (2003:110) disebutkan lima kemahiran matematika sebagai 

indikator bahwa seseorang mengerti matematika diantaranya: pemahaman 

konseptual; kelancaran prosedural ; keompetensi strategi; penalaran adaptif; dan 

disposisi produktif. Pemahaman konseptual matematika adalah pengetahuan yang 

melibatkan pemahaman menyeluruh tentang konsep dasar di balik algoritma yang 

dilakukan (Ghazali, 2011). 

Penelitian yang berkaitan dengan pemahaman konseptual dan kelancaran 

prosedural siswa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Susiswo 

(2014). Hasil dari penelitian Susiswo (2014) bahwa mayoritas subjek penelitian 

cenderung menggunakan prosedur tanpa mengetahui bagaimana prosedur itu 

dicapai sehingga menimbulkan kesalahan konsep. Penelitian lainnya dilakukan 

oleh Ghazali (2011) adalah untuk menyelidiki pemahaman konseptual dan dan 

prosedural siswa pada materi aljabar. Hasilnya, dalam memecahkan masalah 

siswa cenderung menggunakan prosedur daripada mengetahu bagaimana prosedur 

dicapai, siswa lebih fokus pada prosedur perhitungan daripada pemahaman 

konseptual. Kedua pemahaman yaitu konseptual dan prosedural saling 

berkorelasi.  

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa menurut 

Kilpatrick, Swafford, dan Findell (2001) adalah menyatakan ulang secara verbal 

konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, 

menerapkan konsep secara algoritma, kemampuan memberikan contoh dan lawan 

contoh dari konsep yang telah dipelajari, menyajikan konsep dalam berbagai 
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macam bentuk representasi matematika, kemampuan mengaitkan berbagai 

konsep, dan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Adapun 

indikator kelancaran prosedural menurut Kilpatrick, Swafford, dan Findell (2001) 

adalah pengetahuan mengenai prosedur secara umum, pengetahuan mengenai 

kapan dan bagaimana menggunakan prosedur dengan benar, pengetahuan dalam  

menampilkan prosedurur secara fleksibel, tepat, dan efisien. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara holistik dalam bentuk deskripsi yaitu kata-kata dan 

bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah (Moleong, 2012:6). Menurut Creswell (2009:22) penelitian kualitatif 

adalah saranauntuk menjelajahi dan memahami makna dari suatu individu atau 

kelompok dalam permasalahan sosial manusia. Penelitian kualitatif melibatkan 

pertanyaan dan prosedur dari suatu individu atau kelompok, kemudian dianalisis 

dan peneliti membuat interpretasi data. Metode deskriptif merupakan suatu 

metode yang meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, 

maupun suatu kelas pada masa sekarang (Nazir, 2005:54). Sedangkan menurut 

Arikunto (2000:309) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan 

tentang kondisi atau gejalan apa adanya tentang suatu variabel tertentu. 

Subjek penelitian yaitu 31 siswa kelas XI SMAN 7 Malang. Data diperoleh 

melalui hasil respon jawaban tes siswa, dan wawancara. Masalah tes yang 

diberikan adalah tiga masalah rutin dan satu masalah non rutin materi rasio 

trigonometri pada segitiga siku-siku. Wawancara digunakan untuk menggali lebih 

dalam dari hasil respon jawaban siswa pada tes yang diberikan. Setelah 

mengetahui jawaban tes dari siswa, dilakukan pemilihan subjek wawancara 

sebanyak tiga siswa berdasarkan hasil tes pemahaman konseptual dan kelancaran 

prosedural. Subjek wawancara 1 (S1) hasil jawaban pada soal rutin 1.a. Subjek 

wawancara 2 (S2) hasil jawaban pada soal rutin 1.b dan soal rutin 2. Sedangkan, 

subjek wawancara 3 (S3) hasil jawaban pada soal non rutin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen yang  digunakan dalam penelitian ini adalah tes, dan wawancara. 

Hasil tes untuk mengetahui pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural 

siswa sebanyak tiga masalah rutin dan satu masalah non rutin materi rasio 

trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara 

terhadap subjek terpilih yang bertujuan untuk menggali dan mengungkap 

pemahaman konsep dan kelancaran prosedural siswa atas apa yang telah 

dikerjakan pada tes sebelumnya. 

Hasil yang didapatkan dari data tes dianalisis untuk mendapatkan deskripsi 

tentang pemahaman konseptual dan kelanacaran prosedural siswa dalam 

menyelesaikan masalah rutin dan non rutin materi rasio trigonomteri pada segitiga 

siku-siku. Menurut Kilpatrick, Swafford, dan Findell (2001), adapun indikator 

yang digunakan untuk pemahaman konseptual antara lain: 1) menyatakan ulang 

secara verbal konsep, 2) mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi 

atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, 3) menerapkan 
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konsep secara algoritma, 4) kemampuan memberikan contoh dan lawan contoh 

dari konsep, 5) menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematika, 6) kemampuan mengaitkan berbagai konsep, 7) mengembangkan 

syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Sedangkan indikator yang digunakan 

untuk kelancaran prosedural antara lain: 1) pengetahuan mengenai prosedur secara 

umum, 2) pengetahuan mengenai kapan da bagaimana menggunakan prosedur 

dengan benar, dan 3) pengetahuan dalam menampilkan prosedur secara fleksibel, 

tepat, dan efisien (Kilpatrick, Swafford, dan Findell, 2001). 

Setelah dianalisis, dipilih tigaorang subjek berdasarkan hasil tes pemahaman 

konseptual dan kelancaran prosedural pada masalah rutin dan non rutin materi 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berikut ini akan 

dideskripsikan hasil dari tes kemampuan pemahaman konseptual dan kelancaran 

prosedural siswa beserta hasil dari wawancara. 

1. Soal masalah rutin 1.a  

Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut   pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban siswa pada masalah rutin 1.a. (S1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada masalah rutin 1.a, setelah dianalisis tiga siswa tidak mampu 

menyajikan konsep dan menampilkan prosedur matematika secara tepat. Adapun 

yang membuat siswa menjawab kurang tepat yaitu siswa menunjukkan adanya 

kesalahan konsep rasio trigonometri pada segititga siku-siku. Kesalahan siswa 

lainnya kurang lengkap dalam mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep rasio trigonometri. 
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Kesalahan lainnya adalah dalam algoritma perhitungan matematika. Sehingga, 

jawaban akhir siswa kurang tepat. 

 Pada tahap wawancara, S1 kurang mampu menyatakan ulang secara verbal 

konsep, hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa yang masih terdapat kesalahan. 

Subjek sedikit kesulitan dalam menjelaskan masalah rutin dikarenakan siswa lupa 

konsep dan cenderung menghafal konsep pada masalah terkait. Subjek kurang 

dalam mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan untuk membentuk konsep pada masalah rutin, siswa kurang mampu 

mengelompokkan hal-hal yang diketahui pada masalah rutin. Siswa kurang 

mampu menerapkan konsep berdasarkan apa yang diketahui dan ditanya 

kemudian dapat melaksanakan rencana secara algoritma untuk menemukan 

jawaban pada masalah rutin. Siswa kurang lengkap dan tepat dalam menyajikan 

konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika seperti ilustrasi 

gambar beserta keterangan dari gambar pada masalah. Siswa kurang mampu 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep untuk mendapatkan 

selesaian berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah rutin. 

Subjek kurang memiliki kelancaran prosedural untuk mengetahui prosedur secara 

umum dalam memecahkan masalah rutin. Siswa belum mampu untuk mengetahui 

mengenai kapan dan bagaimana menggunakan prosedur dengan benar yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah rutin. Siswa kurang mampu untuk 

menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien. 

 

2. Soal masalah rutin 1.b 

Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut   pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban siswa pada masalah rutin 1.b (S2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada masalah rutin 1.b, setelah dianalisis 13 siswa yang mampu 

menyajikan konsep dalam bentuk representasi dan menampilkan prosedur 

matematika secara tepat. Siswa lain menjawab kurang tepat. Adapun yang 

membuat siswa menjawab kurang tepat yaitu terdapat dua siswa yang 
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menunjukkan adanya kesalahan konsep teorema phytagoras. Siswa di atas juga 

kurang tepat dalam menampilkan representasi matematika dengan menggambar 

segitiga siku-siku. Kesalahan siswa lainnya adalah tersapat dua siswa yang salah 

konsep rasio trigonometri secan dan cosecan. Kesalahan lainnya adalah dalam 

algoritma perhitungan matematika. Sehingga, jawaban akhir siswa kurang tepat. 

 Pada tahap wawancara, S2 kurang mampu menyatakan ulang secara verbal 

konsep, hal ini terlihat dari awal hasil pekerjaan siswa yang kurang mampu 

menafsirkan maksud masalah. Subjek kesulitan dalam menjelaskan masalah rutin 

dikarenakan siswa lupa konsep dan cenderung menghafal konsep pada masalah 

terkait. Subjek kurang dalam mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep pada masalah rutin, 

siswa kurang mampu mengelompokkan hal-hal yang diketahui pada masalah 

rutin. Siswa kurang mampu menerapkan konsep berdasarkan apa yang diketahui 

dan ditanya kemudian dapat melaksanakan rencana secara algoritma untuk 

menemukan jawaban pada masalah rutin. Siswa kurang mampu memberikan 

contoh dan lawan contoh dari konsep masalah rutin berdasarkan dari urutan 

penyelesaian siswa. Siswa kurang lengkap dan tepat dalam menyajikan konsep 

dalam berbagai macam bentuk representasi matematika seperti ilustrasi gambar 

beserta keterangan dari gambar pada masalah. Siswa kurang mampu mengaitkan 

berbagai konsep khusunya teorema phytagoras pada masalah rutin, siswa kurang 

tepat menghitung dengan konsep teorema phytagoras. Siswa kurang mampu 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep untuk mendapatkan 

selesaian berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah rutin. 

Subjek memiliki kelancaran prosedural kurang untuk mengetahui prosedur secara 

umum dalam memecahkan masalah rutin. Siswa belum mampu untuk mengetahui 

mengenai kapan dan bagaimana menggunakan prosedur dengan benar yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah rutin. Siswa kurang mampu untuk 

menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien. 

 

3. Soal masalah rutin 2 

Jika P sudut lancip, jika diketahui 𝐜𝐨𝐬 𝑷 = 𝟎. 𝟖. Tentukan nilai 

perbandingan trigonometri sudut P yang lain 

   Jawaban siswa pada masalah rutin 2 (S2). 
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 Pada masalah rutin 2, setelah dianalisis tujuh siswa tidak mampu 

menyajikan konsep dalam dan menampilkan prosedur matematika secara tepat. 

Adapun yang membuat siswa menjawab kurang tepat yaitu terdapat tiga siswa 

yang menunjukkan adanya kesalahan konsep rasio trigonometri pada segitiga 

siku-siku. Tiga siswa kurang lengkap dalam menyajikan jawaban. Kesalahan 

lainnya adalah dalam algoritma perhitungan matematika. Sehingga, jawaban akhir 

siswa kurang tepat. 

 Pada tahap wawancara, S2 kurang mampu menyatakan ulang secara verbal 

konsep, hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa yang masih terdapat kesalahan. 

Subjek kesulitan dalam menjelaskan masalah rutin dikarenakan siswa lupa konsep 

dan cenderung menghafal konsep pada masalah terkait. Subjek kurang dalam 

mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan 

untuk membentuk konsep pada masalah rutin, siswa kurang mampu 

mengelompokkan hal-hal yang diketahui pada masalah rutin. Siswa kurang 

mampu menerapkan konsep berdasarkan apa yang diketahui dan ditanya 

kemudian dapat melaksanakan rencana secara algoritma untuk menemukan 

jawaban pada masalah rutin. Siswa kurang mampu mengembangkan syarat perlu 

dan syarat cukup suatu konsep untuk mendapatkan selesaian berdasarkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada masalah rutin. Subjek memiliki kelancaran 

prosedural kurang untuk mengetahui prosedur secara umum dalam memecahkan 

permasalahan masalah rutin. Siswa belum mampu untuk mengetahui mengenai 

kapan dan bagaimana menggunakan prosedur dengan benar yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah rutin. Siswa kurang mampu untuk menampilkan prosedur 

secara fleksibel, tepat, dan efisien. 

 

4. Soal masalah non rutin 

Sandi ingin menentukan tinggi tugu Balai Kota Malang , pada jarak 10 

m dari tugu Balai Kota Malang dengan sudut pandang 600, seperti 

gambar berikut. Tentukan tinggi tugu Balai Kota Malang tersebut. ( 

tinggi Sandi 155 cm) 
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Jawaban siswa pada masalah non rutin (S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada masalah non rutin, setelah dianalisis hanya tujuh siswa yang mampu 

menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika dan pengetahuan dalam 

menampilkan prosedur secara tepat. 14 siswa belum mampu menyajikan konsep  

konsep dengan benar. Siswa kurang tepat dalam menafsirkan masalah dan 

kesulitan menyajikan teorema phytagoras dan konsep rasio trigonometri. 15 siswa 

tidak menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien.  

Pada tahap wawancara, S3 tidak mampu menyatakan ulang secara verbal 

konsep, pada saat akan menjawab siswa tidak mampu menafsirkan maksud 

masalah. Subjek kesulitan dalam menjelaskan masalah non rutin dikarenakan 

siswa tidak memhami masalah cerita, dan siswa lupa konsep pada masalah terkait. 

Subjek tidak mampu dalam mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi 

atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep pada masalah non rutin, 

siswa tidak mampu mengelompokkan hal-hal yang diketahui pada masalah non 

rutin. Siswa kesulitan menerapkan konsep berdasarkan apa yang diketahui dan 

ditanya kemudian dapat melaksanakan rencana secara algoritma untuk 

menemukan jawaban pada masalah non rutin. Siswa kurang mampu memberikan 

contoh dan lawan contoh dari konsep masalah non rutin berdasarkan dari urutan 

penyelesaian jawaban. Siswa tidak lengkap dan tepat dalam menyajikan konsep 

dalam berbagai macam bentuk representasi matematika seperti ilustrasi gambar 

beserta keterangan dari gambar pada masalah. Siswa tidak mampu mengaitkan 

berbagai konsep khusunya rasio trigonometri pada segitiga siku-siku pada 

masalah non rutin, siswa tidak memahami aplikasi dari konsep teorema 

phytagoras dan rasio trigonometri. Siswa tidak mampu mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup suatu konsep untuk mendapatkan selesaian berdasarkan 

apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah non rutin. Subjek memiliki 

kelancaran prosedural yang kurang untuk mengetahui prosedur secara umum 

dalam memecahkan permasalahan masalah rutin. Siswa belum mampu untuk 

mengetahui mengenai kapan dan bagaimana menggunakan prosedur dengan benar 
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yang digunakan untuk menyelesaikan masalah non rutin. Diakhir jawaban siswa 

juga tidak mengaitkan dengan benar keterkaitan satuan panjang pada masalah. 

Sehingga, siswa kurang mampu untuk menampilkan prosedur secara fleksibel, 

tepat, dan efisien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Mayoritas pemahaman konseptual siswa pada materi rasio trigonometri 

pada segitiga siku-siku masih rendah karena siswa masih kesulitan dalam 

menyatakan ulang secara verbal konsep rasio trigonometri, mengklasifikasikan 

objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk 

konsep rasio trigonometri tersebut, menerapkan konsep rasio trigonometri secara 

algoritma, kemampuan memberikan contoh dan lawan contoh dari konsep rasio 

trigonometri, menyajikan konsep rasio trigonometri dalam berbagai macam 

bentuk representasi matematika, kemampuan mengaitkan berbagai konsep yang 

berkaitan dengan rasio trigonometri diantaranya segitiga, teorema phytagoras, dan 

kesebangunan, dan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

rasio trigonometri. Kelancaran prosedural siswa juga masih rendah  karena siswa 

belum menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien. Ada beberapa 

siswa masih kesulitan dalam  menyelesaikan masalah rutin, sedangkan mayoritas 

siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah  non rutin. 

 

1. Pada masalah rutin 1.a, lima siswa tidak mampu menyajikan konsep dan 

menampilkan prosedur matematika secara tepat. Siswa menunjukkan adanya 

kesalahan konsep rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Kesalahan siswa 

lainnya kurang lengkap dalam mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep rasio 

trigonometri. Kesalahan lainnya adalah dalam algoritma perhitungan 

matematika. Subjek kurang memiliki kelancaran prosedural untuk 

mengetahui prosedur secara umum dalam memecahkan masalah rutin. Siswa 

belum mampu untuk mengetahui mengenai kapan dan bagaimana 

menggunakan prosedur dengan benar yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah rutin. Siswa kurang mampu untuk menampilkan prosedur secara 

fleksibel, tepat, dan efisien. Prosentase siswa yang tidak mampu menyajikan 

pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural yaitu 16%, 

2. Pada masalah rutin 1.b, 17 siswa pemahaman konsepnya masih rendah, 

diantaranya menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari, 

mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, menerapkan konsep secara 

algoritma, kemampuan memberikan contoh dan lawan contoh dari konsep 

yang telah dipelajari, menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika, kemampuan mengaitkan berbagai konsep, dan 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Beberapa siswa 

juga tidak menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien. 

Prosentase siswa yang tidak mampu menyajikan pemahaman konseptual dan 

kelancaran prosedural yaitu 55%, 

3. Pada masalah rutin 2, sembilan siswa tidak mampu menyajikan konsep dan 

menampilkan prosedur matematika secara tepat. Siswa yang menunjukkan 
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adanya kesalahan konsep rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Siswa 

kurang lengkap dalam menyajikan jawaban. Kesalahan lainnya adalah dalam 

algoritma perhitungan matematika. Sehingga, jawaban akhir siswa kurang 

tepat. Subjek memiliki kelancaran prosedural kurang untuk mengetahui 

prosedur secara umum dalam memecahkan permasalahan masalah rutin. 

Siswa belum mampu untuk mengetahui mengenai kapan da bagaimana 

menggunakan prosedur dengan benar yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah rutin. Siswa kurang mampu untuk menampilkan prosedur secara 

fleksibel, tepat, dan efisien. Prosentase siswa yang tidak mampu menyajikan 

pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural yaitu 42%, 

4. Pada masalah non rutin, mayoritas.pemahaman konsepnya masih rendah, 

diantaranya menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari, 

mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, menerapkan konsep secara 

algoritma, kemampuan memberikan contoh dan lawan contoh dari konsep 

yang telah dipelajari, menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika, kemampuan mengaitkan berbagai konsep, dan 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Mayoritas siswa 

juga tidak menampilkan prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien. 

Prosentase siswa yang tidak mampu menyajikan pemahaman konseptual dan 

kelancaran prosedural yaitu 77%. 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran yang dapat 

dipertimbangkan sebagai berikut: 1) perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

berkaitan dengan pemahaman konseptual dan prosedural siswa untuk materi 

lainnya, karena pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural siswa penting 

untuk menyelesaikan permasalahan baik masalah rutin maupun non rutin, 2) guru 

diharapkan menyeimbangkan pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural 

siswa khusunya untuk masalah yang bersifat non rutin, 3) siswa diharapkan untuk 

lebih melatih kemampuan pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural 

khusunya pada permasalahan non rutin. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan 

prosedural siswa dalam menyelesaikan soal cerita pecahan. Analisis 

kesalahan produral merupakan penyelidikan terhadap kesalahan 

langkah dalam melakukan proses penyelesaian soal matematika 

(Brown & Kim, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan 

terhadap siswa kelas V SDN Togogan 02 tahun pelajaran 2017/2018. 

Penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah tes. Hasil penelitian menunjukkan 

beberapa kesalahan prosedural dalam menyelesaikan soal cerita 

pecahan yakni, subjek mengabaikan simbol persen dalam proses 

hitung; menuliskan persen sebagai pecahan berpenyebut sepuluh; 

membubuhkan simbol persen pada pembilang dan penyebut pecahan 

berpenyebut seratus; menuliskan hasil akhir dalam bentuk persen, 

serta kesalahan menghitung hasil akhir. 

Kata kunci: Kesalahan prosedural, Soal cerita, Pecahan 

 

Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pernyataan 

ini didukung oleh Permendiknas No 22 Tahun 2006 bahwa matematika sangat 

erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Manusia dituntut untuk dapat menguasai dan menciptakan teknologi modern 

tersebut. Sehingga diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak Pendidikan 

Dasar. Selain itu matematika memberikan bekal berupa kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. 

Kemampuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk mengelola 

dan memanfaatkan informasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang 

berkaitan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Melihat peran matematika yang cukup besar dalam kehidupan manusia, 

maka pembelajaran matematika di sekolah sudah selayaknya memberikan 

keterkaitan yang kuat antara teori dengan pengalaman siswa dalam kehidupan 

sehari-hari pada setiap materi yang diajarkan. Hal ini ditempuh dengan jalan 

memberikan konteks yang dapat dibayangkan secara nyata dalam pikiran siswa. 

Pemberian konteks dalam matematika dapat dilakukan melalui soal cerita. Soal 

cerita disajikan dalam bentuk teks yang didalamnya terdapat persoalan yang harus 

dipecahkan. Soal cerita disajikan dengan kata-kata yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata (Sepeng & Sithembile, 2013; Winarni, 2016). Sehingga untuk 

dapat menyelesaikannya, siswa harus memahami apa yang dipermasalahkan soal. 

mailto:rianadesy12@gmail.com
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Kemudian siswa menentukan metode dan menyelesaikannya sampai menemukan 

jawaban dari apa yang ditanyakan soal.  

Soal cerita harus diselesaikan dengan prosedur yang tepat. Prosedur yang 

dimaksud meliputi bagaimana menulis kalimat matematika, menyelesaikan 

kalimat matematika dan menjawab permasalahan dengan kalimat sehari-hari 

(Budiyono, 2008). Ketiganya saling berkaitan dan saling mendukung dalam 

proses menemukan solusi. Ketika terdapat prosedur yang salah, kemungkinan 

jawaban yang dihasilkan juga salah. Oleh karena itu pemahaman prosedur dalam 

menyelesaikan soal cerita perlu diajarkan dengan benar.  

Praktik pembelajaran disekolah menunjukkan bahwa, siswa masih 

menganggap soal cerita sebagai jenis soal yang sulit (Montague, dkk., 2000; Lee 

& Swee, 2009; Boonen, dkk., 2013). Kesalahan banyak terjadi pada operasi soal 

cerita pecahan (Idris, 2011). Kesalahan mayoritas terjadi terkait prosedur 

menyelesaikan soal. Kesalahan prosedural disebabkan siswa tidak menguasai 

pengetahuan prosedural dalam menyelesaikan soal matematika. Pengetahuan 

prosedural dalam buku National Research Council (2001) disebutkkan sebagai 

kemampuan melaksanakan prosedur secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat. 

Pengetahuan prosedural penting dimiliki untuk dapat melakukan penghitungan 

yang tepat sehingga menghasilkan jawaban yang benar. Kesalahan prosedural 

yang sering terjadi yakni, siswa tidak dapat mengubah kalimat verbal menjadi 

kalimat matematika, tidak dapat menyelesaikan kalimat matematika yang telah 

dibuat, kesalahan menghitung, kesalahan menentukan rumus, tidak dapat 

menyelesaikan perhitungan, dsb (Budiyono, 2008). Kesalahan ini perlu dianalisis 

sebagai upaya diagnostik untuk mengkaji lebih lanjut serta mengetahui faktor 

penyebabnya (Sukarno, 2016). Melalui kegiatan analisis kesalahan, akan 

diketahui apa saja jenis kesalahan yang dilakukan, mengapa kesalahan tersebut 

terjadi, apakah kesalahan dilakukan berulang-ulang atau tidak (Brown & Kim, 

2016).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkkan, maka jenis kesalahan 

yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kesalahan prosedural. Kesalahan 

prosedural perlu dianalisis karena sangat menentukan keberhasilan menyelesaikan 

soal cerita. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kesalahan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal cerita pecahan.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada latar alamiah 

dan dinarasikan menggunakan kata-kata (Moleong, 2016). Penelitian ini 

dilakukan di SDN Togogan 02 Kec.Srengat Kab.Blitar dengan subjek penelitian 

siswa kelas V pada tahun ajaran 2017/2018 semester ganjil dengan jumlah siswa 

14 orang. Subjek dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa siswa kelas V telah 

menerima materi operasi pecahan. Instrumen yang digunakan berupa tes soal 

cerita uraian. Tes diberikan kepada seluruh siswa kelas V. Prosedur pelaksanaan 

tes yakni, siswa bekerja secara mandiri, tidak diperkenankan menggunakan alat 

bantu hitung, dan jawaban ditulis pada lembar yang sudah disediakan.  

Hasil pekerjaan siswa selanjutnya direduksi, yakni diorganisasikan dan 

dipisahkan data siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam 

menyelesaikan soal cerita dan tidak. Data hasil pekerjaan siswa yang tidak 
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terdapat kesalahan prosedural akan direduksi. Selanjutnya, setiap kesalahan 

prosedural dipaparkan secara rinci berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. 

Indikator kesalahan prosedural pada penelitian ini dipaparkan pada tabel 1 

Adapun soal cerita yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Di kebun binatang, terdapat beberapa jenis burung. Persediaan makanan setiap 

burung untuk satu hari adalah 500 gram. Berikut ini daftar burung dan jumlah 

makanan yang dihabiskan dalam satu hari:  

Jenis Burung Makanan yang 

dihabiskan/hari 

Merak 6 % 

Kakaktua 10 % 

Burung hantu 5 % 

Burung pelikan 7 % 

Pilihlah dua burung yang kamu sukai, lalu hitung berapa gram makanan yang 

dihabiskan masing-masing burung per hari! 

 
Tabel 1. Indikator Kesalahan Prosedural 

Kemungkinan kesalahan prosedural 

yang muncul 

Contoh 

Kesalahan menentukan cara/rumus 

penyelesaian 

▪ Makanan yang dihabiskan burung per hari 

▪ Burung hantu = 500 + 5 

 ▪ Burung hantu = 500 - 5% 

▪ Burung hantu= 500 : 5% 

Kesalahan mengubah persen  ▪ 6% = 
𝟔

𝟏𝟎
 

▪ 6% = 6 

▪ 6% = 600 

▪ 6% = 
𝟔%

𝟏𝟎𝟎%
 

Kesalahan cara mengalikan suatu bilangan 

dengan persen 
▪ 6% x 500 = 

𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 500 = 6 x 500 x 100 

▪ 6% x 500 = 
𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 500 = 

𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 

𝟓𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎
 = 

𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎
 

Kesalahan menuliskan hasil akhir ▪ 6% x 500 = 
𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 500= 24 

▪ 6% x 500 = 
𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 500= 30% 

Tidak menyelesaikan perhitungan ▪ 6% x 500 = 
𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 500= 

𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

Setelah menilai contoh kesalahan siswa menggunakan indikator kesalahan 

prosedural seperti pada tabel 1, peneliti menarasikan kesalahan prosedural yang 

terjadi pada setiap siswa serta didukung dengan bukti pekerjannya. Tahap terakhir 

adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini dipaparkan hasil pekerjaan siswa yang melakukan kesalahan 

prosedural. 
Tabel 2. Data Kesalahan Prosedural Siswa 

No Kode Subjek Jenis kesalahan prosedural yang muncul 

1 S1 ▪ Kesalahan menuliskan hasil akhir 

2 S2 ▪ Kesalahan mengubah persen  

▪ Kesalahan menuliskan hasil akhir 

3 S3 ▪ Kesalahan mengubah persen  

4 S4 ▪ Kesalahan mengubah persen  

5 S5 ▪ Kesalahan mengubah persen  
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 Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat lima subjek yang 

melakukan kesalahan prosedural. Sebaran kesalahan terjadi pada dua jenis, yakni 

kesalahan menuliskan hasil akhir dan kesalahan mengubah persen. Kesalahan 

menuliskan hasil akhir terjadi pada subjek 1 dan 2. Sedangkan kesalahan 

mengubah persen terjadi pada subjek 1, 3, 4, dan 5. Empat subjek yakni subjek 1, 

3, 4, dan 5 melakukan satu jenis kesalahan prosedural sedangkan subjek 2 

melakukan dua kesalahan prosedural.  

 

 
Gambar 1. Hasil Pekerjaan Subjek 1 

Siswa melakukan kesalahan menuliskan hasil akhir. Data dipaparkan sebagai 

berikut:  

Kakak tua = 10% x 500 = 
10

100
 x 500 = 50%  

Burung hantu = 5% x 500 = 
5

100
 x 500 = 25% 

Subjek pertama (S1) dapat menuliskan cara penyelesaian menggunakan 

operasi perkalian, dapat menyelesaikannya sampai menemukan jawaban namun 

membubuhkan simbol % yang tidak perlu sehingga jawaban akhir yang dihasilkan 

menjadi salah. Hal ini dikarenakan S1 tidak membaca apa yang ditanyakan soal 

dengan cermat. Pertanyaan sudah mengarahkan bahwa jawaban akhir yang 

diminta adalah dalam satuan gram bukan bentuk persen. Temuan kesalahan ini 

didukung oleh penelitian Juliana (2016) bahwa kesalahan prosedural dapat terjadi 

karena kesalahan dalam memahami dan mencermati perintah soal. Penyebab 

lainnya yakni hanya menuliskan hasil akhir tanpa mengaitkan kembali hasil akhir 

yang ditemukan dengan pertanyaan yang terdapat pada soal. Dibuktikan dengan 

kemampuan subjek menuliskan dan menyelesaikan prosedur dengan benar tetapi 

jawaban akhir masih membubuhkan tanda persen yang tidak diminta soal. 

Temuan ini didukung oleh Zakaria (2010) dimana siswa melakukan kesalahan 

pada hasil akhir karena kesalahan penulisan satuan, tidak memahami yang 

dituliskan pada kesimpulan,  

 

 
Gambar 2. Hasil pekerjaan Subjek 2 
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Siswa melakukan kesalahan mengubah persen dan kesalahan menuliskan hasil 

akhir. Data dipaparkan sebagai berikut: 

Kakaktua = 10% x 500 = 10 x 500 = 1650 

Burung hantu = 5% x 500 = 5 x 500 = 25 

Subjek kedua (S2) mengubah bentuk persen dengan cara menghilangkan 

simbol persen atau dengan kata lain tidak menghiraukan simbol tersebut. 

Sehingga perubahan persen dilakukan dengan hanya menulis ulang angka 10 dan 

5 tanpa simbol %. Subjek belum memahami simbol % dan cara mengubahnya 

menjadi pecahan biasa. Kesalahan juga terjadi dalam menuliskan hasil akhir 

perkalian 10 kali 500 ditulis 1650. Kesalahan ini disebabkan siswa kurang teliti 

dalam mengalikan bilangan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena faktor 

ketidaktelitian dalam prosedur penyelesaian maka jawaban akhir yang diperoleh 

menjadi tidak tepat. Temuan ini didukung oleh penelitan Zakaria (2010) dimana 

siswa mengetahui konsep tetapi ceroboh dalam mengerjakan soal 

 

 
Gambar 3. Hasil Pekerjaan Subjek 3 

Siswa melakukan kesalahan mengubah persen. Data dipaparkan sebagai berikut: 

Merak = 6% x 500 = 
6

10
 x 500 = 300 

Subjek ketiga (S3) siswa mengubah bentuk persen dari 6% menjadi 

pecahan biasa dengan menuliskan penyebutnya sepuluh yakni 
6

10
, seharusnya 

6

100
. 

Subjek melakukan kesalahan karena tidak teliti dalam mengerjakan. Hal ini 

didukung bukti pekerjaan siswa opsi kedua dapat dikerjakan dengan benar. Siswa 

dapat mengubah bentuk persen dari 10% menjadi pecahan biasa berpenyebut 

serratus 
10

100
. Kecerobohan ini menyebabkan hasil akhir yang diperoleh juga salah. 

Temuan serupa terjadi pada penelitian Farida (2015) dimana siswa mengubah 

persen kedalam bentuk pecahan biasa berpenyebut sepuluh.  

 
Gambar 4. Hasil pekerjaan Subjekk 4 
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Siswa melakukan kesalahan mengubah persen. Data dipaparkan sebagai berikut: 

Kakaktua= 10% x 500 = 
10%

100%
 x 500 = 50 

Burung hantu = 5% x 500 = 
5%

100%
 x 500 = 

2500

100%
 = 25 

Subjek keempat (S4) dapat mengubah bentuk persen 10% dan 5% menjadi 

pecahan biasa yakni bilangan perseratusan 
10

100
 dan 

5

100
. Namun siswa masih belum 

menunjukkan pemahaman perubahan bentuk persen dengan sempurna sehingga 

setelah persen diubah menjadi bentuk pecahan biasa siswa tetap membubuhkan 

tanda persen pada pembilang dan penyebut menjadi 
10%

100%
 dan 

5%

100%
 . Hal ini tentu 

menjadikan jawaban siswa salah karena 
10%

100%
 tidak sama dengan 10%. Pada kasus 

ini siswa menyisipkan simbol % untuk melengkapi penulisan jawaban. Siswa 

tidak memahami bahwa simbol persen (%) mewakili perseratusan yang telah 

menjadi penyebut pecahan. 

 
Gambar 5. Hasil Pekerjaan S5 

 

Siswa melakukan kesalahan mengubah persen. Data dipaparkan sebagai berikut: 

Merak = 6% x 500 = 
6

10
 x 500 = 300 

Subjek kelima (S5) melakuan kesalahan dalam mengubah bentuk persen. 

S2 mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dengan menuliskan 

penyebutnya sepuluh. Siswa melakukan kesalahan karena tidak teliti. Hal ini 

didukung bukti pekerjaan siswa opsi pertama dapat dikerjakan dengan benar. 

Siswa dapat mengubah persen menjadi pecahan biasa berpenyebut seratus. 

Kecerobohan ini menyebabkan hasil akhir yang diperoleh juga salah. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek masih melakukan 

kesalahan prosedural, diantaranya: (1) subjek mengubah bentuk persen dengan 

cara menghilangkan simbol persen atau dengan kata lain tidak menghiraukan 

simbol tersebut; (2) subjek mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa 

dengan menuliskan penyebutnya sepuluh; (3) subjek dapat mengubah bentuk 

persen menjadi pecahan berpenyebut seratus namun masih membubuhkan simbol 

persen pada pembilang dan penyebut pecahan; (4) subjek dapat mengubah persen 

dan melakukan proses hitung dengan benar tetapi pada saat menuliskan hasil akhir 

siswa membubuhkan simbol persen sehingga jawaban akhir menjadi salah; (5) 

subjek dapat mengubah persen dan menuliskan cara yang benar dalam 

menemukan jawaban tetapi hasil akhirnya salah akibat kesalahan menghitung. 

Kesalahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) subjek hanya 

membaca untuk mencari bilangan kunci, bukan membaca untuk memperoleh 

pemahaman; (2) lemahnya penguasaan konseptual; (3) kurangnya latihan 
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mengerjakan soal cerita; (4) tergesa-gesa atau tidak mencermati kembali hasil 

pekerjaannya.  

Berdasarkan hasil temuan penelitan, maka disarankan agar guru 

memberikan lebih banyak bentuk soal cerita matematika agar siswa terampil 

dalam menemukan solusi. Sadangkan untuk peneliti berikutnya, disarankan agar 

melakukan penelitian lebih luas mengenai jenis kesalahan siswa yang muncul 

dalam menyelesaikan soal cerita. 
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Abstrak 

Seringkali siswa mengalami kesulitan jika dihadapkan masalah 

soal cerita. Hal yang sama terjadi pada siswa kelas VII MTs 

Attaraqqie Malang saat menyelesaikan soal cerita PtLSV.  Siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami dan menerjemahkan maksud 

soal sehingga berakibat pada proses penyelesaian dan hasil akhir yang 

salah. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan 

linear satu variabel pada tahapan penyelesaian Blum-Leiss. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Instrumen dalam 

penelitian ini berupa soal cerita PtLSV sebanyak 2 item. Subjek 

penelitian adalah 4 siswa dengan jenis kesulitan yang paling banyak 

ditemukan dan dapat diidentifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kesulitan siswa pada tahapan penyelesaian Blum-Leiss, antara 

lain kesulitan understanding, yaitu siswa tidak mampu memahami 

masalah dan kata kunci pada soal; kesulitan mathematizing, yaitu 

siswa tidak dapat membuat model matematika berupa bentuk PtLSV 

dari permasalahan yang diberikan dan siswa tidak dapat menentukan 

strategi penyelesaiannya; kesulitan working mathematically, yaitu 

siswa tidak menggunakan konsep PtLSV sehingga menghasilkan 

jawaban yang salah serta proses pengerjaan yang tidak sistematis; 

kesulitan interpreting, yaitu siswa tidak mampu melakukan 

interpretasi ke masalah awal; dan kesulitan validating, yaitu siswa 

tidak memeriksa kembali jawabannya. 

Kata Kunci: Kesulitan, Soal Cerita, PtLSV, Blum-Leiss  

 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ditempuh oleh para siswa di 

bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Standar isi matematika yang 

diberikan di sekolah meliputi bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, serta 

peluang dan statistika (NCTM, 2000:29). Pada jenjang SMP, pokok bahasan 

aljabar telah dikenalkan sejak di kelas VII. Salah satu konsep aljabar yang 

dipelajari pada jenjang SMP adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Konsep 

PtLSV ini dapat menjadi bekal untuk mempelajari materi matematika lanjutannya 

seperti pertidaksamaan kuadrat dan program linear. Oleh karena itu, konsep 

pertidaksamaan linear satu variabel ini penting untuk dipelajari dan dipahami 

dengan baik oleh setiap siswa.  

Dalam mempelajari matematika diperlukan berbagai macam kemampuan 

intelektual, antara lain: memahami  makna simbol dan memanipulasinya, 

menginterpretasi informasi, mengabstraksi, menggeneralisasi, memecahkan suatu 

permasalahan, dan lain-lain (Widdiharto, 2008:1). Kemampuan intelektual yang 
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Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 485 

 

  
 

telah disebutkan salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Menurut 

tulisan NCTM (2000:334) pemecahan masalah merupakan inti dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Reys, dkk (dalam Zhu, 

2007) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan dasar dari 

kegiatan matematika. Oleh karena itu, pemecahan masalah matematika penting 

untuk diberikan dalam kegiatan pembelajaran matematika di sekolah.  

Pemecahan masalah matematika dapat berupa soal cerita. Pertanyaan 

matematika yang berbentuk kalimat/naratif dan membutuhkan pemahaman serta 

penggunaan konsep-konsep matematika dalam pengerjaannya disebut soal cerita 

matematika (Pungut & Shahrill, 2014). Siswa tidak dapat langsung menemukan 

jawaban ketika menyelesaikan soal cerita. Siswa harus dapat memahami dengan 

baik maksud soal dan mampu menggunakan konsep-konsep yang ia miliki untuk 

menyelesaikan soal cerita tersebut. Oleh karena itu, kesulitan seringkali dialami 

oleh siswa saat menyelesaikan permasalahan berbentuk soal cerita.  

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan guru kelas VII 

MTs Attaraqqie Malang, masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Siswa diberikan soal 

“luas segitiga ABC tidak lebih dari 40 cm2. Jika panjang alasnya 10 cm maka 

tentukan tinggi maksimum segitiga ABC.” Jawaban siswa dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Pekerjaan Siswa yang Mengalami Kesulitan 

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terlihat bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami kata “tidak lebih dari”, tanda yang digunakan seharusnya adalah 

“L  ≤ 40”. Kesalahan siswa selanjutnya adalah siswa melibatkan satuan panjang 

dalam perhitungan. Prosedur pengerjaannya juga kurang sistematis. Selain itu, 

siswa juga memberikan jawaban salah. Kesalahan dan kurangnya kemampuan 

siswa dalam memahami masalah ini menandakan adanya kesulitan dalam 

mengerjakan soal PtLSV. 

Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan tentang kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita. Gooding (2009) menyebutkan lima kesulitan 

siswa ketika mengerjakan soal cerita, yaitu kesulitan siswa: (1) memahami soal, 

(2) membayangkan konteks soal cerita yang diberikan, (3) membuat model 

matematika, yaitu mengubah kata-kata dalam soal cerita ke dalam kalimat 

matematika, (4) menentukan strategi penyelesaian, dan (5) menginterpretasikan 

hasil jawaban ke dalam masalah awal. Selain Gooding, Barake, dkk (2015) juga 

mengungkapkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa saat 

menyelesaikan soal cerita, yaitu: (1) kesulitan memahami masalah, (2) kesulitan 

untuk mengetahui informasi penting dalam soal dan menggunakannya dalam 

penyelesaian, (3) kesulitan untuk memilih strategi penyelesaian, serta (4) 

kesulitan untuk menganalisis jawaban mereka dan meyakinkan diri siswa bahwa 

jawaban yang ia peroleh tersebut masuk akal (logical).  
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Selain itu, wijaya, dkk (2014) mengungkapkan bahwa kesulitan siswa 

diidentifikasi dengan menggunakan kategori kesalahan Newman, yang terkait 

dengan proses pemodelan yang dijelaskan oleh Blum dan Leiss dan pada tahap 

matematisasi PISA, yaitu: (1) memahami masalah, (2) memodelkan matematika, 

(3) menyelesaikan masalah dengan prosedur matematika, dan (4) menafsirkan 

solusi dalam hal situasi sebenarnya. Sejalan dengan pendapat wijaya, Hidayati, 

dkk (2017) menyebutkan beberapa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

PISA dengan tahapan Blum-Leiss, antara lain: (1) tidak dapat memilih informasi 

penting pada soal (tahapan understanding), (2) kesulitan dalam menentukan 

strategi penyelesaian dan kesalahan dalam menggunakan konsep dalam 

pengerjaannya (tahapan mathematizing), (3) kesalahan siswa dalam melakukan 

perhitungan (tahapan working mathematically), (4) siswa tidak dapat 

menginterpretasikan jawabannya karena ia tidak memperoleh suatu jawaban pada 

tahapan working mathematically (tahapan interpreting), dan (5) siswa tidak 

melakukan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh (tahapan validating). 

Kesulitan yang dialami siswa perlu diatasi, salah satunya dengan melakukan 

identifikasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear 

satu variabel. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan identifikasi tersebut, 

maka peneliti menggunakan tahapan penyelesaian masalah Blum-Leiss. Hal ini 

diperkuat oleh Wijaya (2014) dan Hidayati, dkk (2017) yang menggunakan 

tahapan penyelesaian Blum-Leiss dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan PISA.  

Terdapat tujuh tahapan penyelesaian masalah Blum-Leiss, antara lain: (1) 

Understanding (Memahami masalah), (2) Simplifying/Structuring (Memilih 

informasi untuk disederhanakan/disusun), (3) Mathematising (Memodelkan 

matematika), (4) Working mathematically (Memperoleh hasil menggunakan 

prosedur matematika), (5) Interpreting (Menginterpretasikan hasil) (6) Validating 

(Memeriksa hasil), dan (7) Exposing (Memperjelas hasil) (Leiss, dkk; 2010).  

Pada artikel ini, tahapan tersebut dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti dalam mengidentifikasi kesulitan siswa. Peneliti tidak menggunakan 

tahapan simplifying/structuring karena kegiatan pada tahapan ini telah termasuk 

ke dalam tahapan understanding yaitu siswa telah memahami dan memilih 

informasi/data penting pada soal.  Demikian dengan tahapan exposing, peneliti 

tidak menggunakan tahapan tersebut karena pada tahapan interpreting telah 

mewakili kegiatan exposing yaitu siswa telah menerjemahkan jawaban yang 

diperolehnya ke permasalahan awal. Jadi, ada lima tahapan penyelesaian masalah 

Blum-Leiss dalam penelitian ini, yaitu: (1) Understanding (Memahami), (2) 

Mathematising (Mematematisasi), (3) Working mathematically (Bekerja secara 

matematis), (4) Interpreting (Menginterpretasi), dan (5) Validating 

(Mengesahkan). 

Leiss, dkk (2010); Blum & Leiß (2005) menjelaskan kelima tahapan 

tersebut. Tahapan understanding merupakan tahapan siswa dalam memahami 

masalah yang diberikan. Mathematising merupakan tahapan siswa untuk 

mengubah teks naratif ke bentuk model matematika. Working mathematically 

merupakan kegiatan siswa untuk memperoleh selesaian dari permasalahan  

dengan menggunakan prosedur matematika. Interpreting merupakan tahapan 

siswa dalam menginterpretasi/menunjukkan jawaban yang diperoleh ke dalam 

permasalahan awal. Validating merupakan tahapan pemeriksaan kembali jawaban.  
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Berikut disajikan indikator kesulitan siswa berdasarkan tahapan 

penyelesaian masalah Blum-Leiss pada tabel 1. 
Tabel 1. Indikator Kesulitan Siswa Berdasarkan Tahapan Penyelesaian Masalah Blum-  Leiss 

No Tahapan Indikator Kesulitan 

1 Understanding 
a. Tidak dapat menuliskan/menyebutkan informasi penting pada soal. 

b. Tidak memahami kata kunci pada soal. 

2 Mathematising 
a. Tidak dapat membuat model matematika. 

b. Tidak mampu menyusun strategi penyelesaian. 

3 
Working 

mathematically 

a. Tidak dapat menggunakan konsep yang dimiliki dalam 

menyelesaikan soal. 

b. Tidak dapat mengerjakan penyelesaian soal secara lengkap dan 

sistematis. 

c. Tidak dapat memberikan jawaban/hasil akhir. 

4 Interpreting Tidak melakukan interpretasi ke dalam permasalahan awal. 

5 Validating 
a. Jawaban yang diperoleh tidak sesuai dengan pertanyaan.  

b. Tidak melakukan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh. 

(Modifikasi dari Leiss, dkk., 2010) 

Dari penjelasan di atas, peneliti merumuskan masalah “apa saja kesulitan 

siswa MTs Attaraqqie Malang dalam menyelesaikan soal cerita PtLSV pada 

tahapan penyelesaian Blum-Leiss?”. Dari rumusan masalah tersebut maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan siswa Kelas VII MTs 

Attaraqqie Malang dalam menyelesaikan soal cerita PtLSV pada tahapan 

penyelesaian Blum-Leiss. Identifikasi kesulitan yang dimaksudkan adalah 

menentukan jenis kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

PtLSV melalui tahapan Blum-Leiss, yaitu tahapan understanding, mathematizing, 

working mathematically, inter- 

preting, dan validating. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel dan 

wawancara. Peneliti memberikan 2 soal cerita PtLSV kepada 25 siswa kelas VII 

MTs Attaraqqie Malang. Soal cerita ini merupakan modifikasi dari buku 

Matematika siswa kelas VII (As’ari, dkk., 2017). Adapun soal cerita tersebut, 

sebagai berikut:  

 
Gambar 2. Soal Cerita Pertidaksamaan Linear Satu Variabel 
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Dari hasil pekerjaan 25 siswa tersebut, peneliti menganalisis dan 

menetapkan subjek penelitian. Siswa dengan jawaban benar pada semua 

pertanyaan tidak dipilih sebagai subjek penelitian. Siswa yang tidak dapat 

menjawab sebagian atau semua pertanyaan dengan benar maka akan 

dipertimbangkan sebagai subjek penelitian. Peneliti memilih 4 subjek penelitian 

dengan jenis kesulitan yang paling banyak ditemukan dan dapat diidentifikasi. 

Setelah itu, peneliti menganalisis dan mengidentifikasikan kesulitan siswa. 

Kesulitan yang terjadi disebabkan siswa tidak dapat memahami maksud soal 

dengan baik. Sebagian besar siswa menyelesaikan masalah PtLSV dengan konsep 

persamaan linear satu variabel sehingga terjadi kesalahan dan siswa kesulitan 

untuk menemukan hasil akhir yang tepat. Hal ini dikarenakan materi PLSV dan 

materi PtLSV disajikan pada bab yang sama. Sehingga siswa masih belum dapat 

membedakan soal cerita PLSV dengan soal cerita PtLSV. Kesulitan siswa ini 

kemudian dianalisis menggunakan panduan indikator kesulitan berdasarkan 

tahapan penyelesaian Blum-Leiss pada Tabel 1 yang telah diberikan sebelumnya.  

 

HASIL  

Hasil penelitian ini diperoleh dari pekerjaan siswa dalam menyelesaikan tes 

soal cerita PtLSV. Dari 25 siswa, dipilih 4 siswa sebagai subjek penelitian yaitu 2 

siswa dengan jenis  kesulitan yang berbeda pada soal nomor 1 dan 2 siswa dengan 

jenis kesulitan yang berbeda pada soal nomor 2. Setelah menetapkan subjek 

penelitian tersebut, peneliti mengidentifikasi jawaban siswa tersebut. Berikut hasil 

identifikasi kesulitan dari setiap subjek penelitian. 

Subjek Pertama (S1) 

S1 dapat menyebutkan informasi penting pada soal, tetapi belum dapat 

memahami 

dengan baik informasi tersebut. Hal ini terlihat saat S1 mulai mengerjakan 

permasalahan yang diberikan. Ketika diwawancarai, S1 masih bingung dengan 

kata kunci “…kurang dari 700 kg”. Berikut hasil transkip wawancara dengan S1. 

P : Untuk soal nomor 1, informasi apa saja yang dapat kamu ketahui? 

S1 : Pak Darwin punya 1 mobil box. Berat badan pak Darwin 70 kg dan berat 

kotak 15 kg.  

kemudian daya angkut mobil tersebut kurang dari 700 kg.   

P : Nah, pada soal daya angkut mobil kurang dari 700 kg. Kira-kira apakah kamu 

paham  

dengan hal tersebut? 

S1 : Saya kira maksudnya itu daya angkut pak Darwin dan barang adalah 700 kg, 

bu. 

P : Menurut kamu, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan nomor 1? 

S1 : Saya menuliskan model matematikanya dulu bu. Kemudian saya selesaikan. 

P : Menggunakan konsep apa ketika mengerjakan soal tersebut? 

S1 : Persamaan ya bu? (sambil bingung) 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu itu? 

S1 : Hmm.. yakin sih bu. 

Dengan kata lain S1 mengalami kesulitan dalam memahami maksud 

permasalahan yang diberikan. S1 belum mampu menuliskan model matematika 
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dengan benar. S1 tidak dapat menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu 

variabel dalam pengerjaannya. Berikut hasil pekerjaan S1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Hasil pekerjaan S1 Pada Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan Gambar 3 di atas, terlihat bahwa S1 belum dapat memunculkan 

konsep pertidaksamaan linear satu variabel. S1 tidak memahami kata kunci pada 

soal yaitu “…daya angkut kurang dari 700 kg” sehingga model matematika dan 

tahapan pengerjaan yang dilakukan oleh S1 salah. Model matematika yang 

dituliskan oleh S1 salah yaitu “70 + 15𝑥 = 700” seharusnya “70 + 15𝑥 < 700”. 

Karena S1 menggunakan konsep yang salah maka tahapan penyelesaian dan 

jawaban akhir yang dikerjakan oleh S1 juga salah. Hal ini juga berakibat pada saat 

S1 menginterpretasikan jawabannya ke masalah awal yaitu “S1 menganggap 

bahwa banyaknya kotak barang yang dapat diangkut oleh Pak Darwin sebanyak 

42 kotak, sehingga dia menyimpulkan bahwa mobil box tersebut dapat 

mengangkut 42 kotak sekali pengangkutan.” Dari pekerjaan S1 tersebut, ia juga 

tidak melakukan pengecekan kembali jawaban yang telah diperoleh. 

Subjek Kedua (S2) 

S2 mampu menuliskan informasi soal dan menyebutkan hal-hal penting pada soal. 

Berikut diberikan hasil pekerjaan S3: 

 
Gambar 4. Hasil pekerjaan S2 Pada Soal Nomor 1 

 

Pada Gambar 4 di atas, terlihat bahwa S2 hanya menuliskan 

“pertidaksamaan?” dari hal yang ditanyakan. Berikut transkip wawancara dengan 

S2. 

P : Maksud “pertidaksamaan” ini apa?(sambil menunjuk lembar pekerjaan 

siswa) 

S1 : Oh, maksudnya bentuk pertidaksamaan dari permasalahan nomor 1, bu. 

P : Apakah kamu memahami maksud soal tersebut? 

S1 : Iya saya paham, bu. 
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P : Berdasarkan jawabanmu, mengapa kamu tidak menuliskan model 

matematikanya? 

S1 : Saya bingung bu menuliskannya bagaimana. 

P : Jadi jawaban untuk soal no.1a apa? 

S1 : Hmm berapa ya ini bu? Kayaknya x = 42, bu! 

P : x itu menyatakan apa? 

S1 : Banyaknya kotak barang yang dapat diangkut, bu. 

P : Kemudian bagaimana kamu dapat menjawab pertanyaan 1b? 

S1 : Saya coba aja bu jika x = 41 apakah daya angkut mobil kurang dari 700 kg 

atau tidak. 

Berdasarkan hasil wawancara, S2 dapat menyebutkan apa yang ditanyakan 

pada soal dengan baik. Pada soal ini, S2 tidak menuliskan model matematika. 

Walaupun S2 mengetahui apa yang ditanyakan pada soal tetapi S2 kesulitan 

dalam membuat  model  matematika  sehingga  ia  memutuskan  untuk  tidak  

menuliskan  model matematikanya. S2 tidak menggunakan tanda pertidaksamaan 

dalam pengerjaannya. Dengan kata lain, S2 juga belum dapat menggunakan 

konsep pertidaksamaan linear satu variabel.  S2 menyebutkan bahwa setelah 

mendapatkan “𝑥 = 42”, S2 mencoba untuk memilih 𝑥 = 41 dan meyakinkan 

dirinya bahwa jika banyaknya kotak barang sebanyak 41 maka daya angkut mobil 

box tersebut kurang dari 700 kg. Dalam hal ini S2 kesulitan dalam menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian yang sistematis dan kesulitan menggunakan operasi 

matematika yang sesuai.  

Pada pertanyaan 1b, S2 dapat mengungkapkan dan menuliskan bahwa mobil 

box pak Darwin tidak dapat mengangkut sebanyak 42 kotak tetapi ia tidak 

menuliskan jawaban dari pertanyaan 1a tentang berapa banyaknya kotak barang 

yang dapat diangkut mobil box. Berdasarkan wawancara, S2 memahami bahwa 

keseluruhan daya angkut mobil box pak Darwin kurang dari 700 kg sehingga S2 

menuliskan jawaban dengan benar untuk pertanyaan 1b, namun ketika peneliti 

menanyakan jawaban dari pertanyaan 1a S2 mengalami kesulitan dan bingung.  

 

Subjek Ketiga (S3) 

S3 mampu menuliskan informasi soal yaitu S3 menggambarkan persegi 

panjang dan  

menuliskan 20 pada bagian panjang suatu persegi  panjang dan lebarnya (6𝑦 −
1)𝑚. Kemudian  

S3 menuliskan informasi L < 100 𝑚2. Berikut hasil pekerjaan S3: 

 
Gambar 5. Hasil pekerjaan S3 Pada Soal Nomor 2 
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Pada Gambar 5 di atas, terlihat bahwa S3 tidak membuat model matematika 

terlebih dahulu. S3 langsung menuliskan rumus dari luas persegi panjang dan 

mencari lebar persegi panjang tanpa menggunakan konsep pertidaksamaan linear 

satu variabel. Setelah mendapatkan lebar   persegi  panjang   sebesar  50 m,  S3   

langsung  mengalikan  50 m  dengan  harga  tanah  

Rp 2.000.000,00/m2.  

Berikut hasil transkip wawancara dengan S3. 

P : Untuk soal nomor 2, apa saja yang ditanyakan pada soal? 

S1 : Bentuk pertidaksamaan, lebar tanah minimal, dan biaya membangun rumah 

Alfina.   

P : Nah, kalau begitu kenapa di lembar jawabanmu tidak menuliskan bentuk 

pertidaksamaannya? 

S1 : Saya tidak mengerti bentuk pertidaksamaannya bagaimana, bu. Jadi tidak 

saya tuliskan.  

P : Menurut kamu, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan nomor 2? 

S1 : Kan yang ditanya lebar, jadi saya mencari lebar dari rumus luas persegi 

panjang, bu. 

P : Dari pekerjaanmu, jadi lebarnya 50 m? 

S1 : Iya bu. 50 m lebarnya. 

P : Untuk mencari biaya minimal, bagaimana? 

S1 : Ya langsung bu, lebar minimal dikalikan dengan harga tanah per m2. 

Berdasarkan hasil wawancara, S3 menganggap bahwa lebar minimal dari tanah 

yang berbentuk persegi panjang tersebut adalah 50 m. Kemudian untuk 

menentukan biaya minimal yang harus disediakan adalah mengalikan lebar tanah 

minimal dengan harga tanah per m2. Sehingga hasil pekerjaan S3 salah. 

Seharusnya S3 harus mencari lebar tanah minimal dengan konsep geometri dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. Setelah itu, mencari luas tanah minimal yang 

akan dibangun rumah Alfina. Untuk menentukan biaya minimal yang harus 

disediakan maka luas tanah minimal dikalikan dengan harga tanah per m2.  

 

Subjek Keempat (S4) 

S4 mampu menuliskan informasi penting pada soal. Berikut hasil pekerjaan 

S4: 

 
Gambar 6. Hasil pekerjaan S4 Pada Soal Nomor 2 
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Pada Gambar 6 di atas, terlihat bahwa pada lembar kerja S4 menuliskan 

panjang dari tanah yang berbentuk persegi panjang yaitu 20 m dan lebarnya 

adalah (6𝑦 − 1)𝑚. Kemudian S4 menuliskan informasi luas tanah Alfina kurang 

dari 100 𝑚2 serta biaya untuk membangun rumah Alfina seharga  Rp 

2.000.000,00/m2. Berikut transkip wawancara dengan S4. 

P : Kamu hanya menuliskan biaya minimal (sambil menunjuk lembar pekerjaan 

siswa). Apakah   hanya itu saja? 

S1 : Tidak bu. Pada soal juga diminta bentuk pertidaksamaan dan lebar tanah 

minimal 

P : Nah, kalau begitu kenapa di lembar jawabanmu tidak menuliskan bentuk 

pertidaksamaan-nya? 

S1 : Hmm, gak tau bu. Saya langsung ngerjain aja yang lain.  

P : Menurut kamu, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan nomor 2? 

S1 : Saya mencari lebar tanah dengan cara mengurangkan 6y dengan 1 jadi 

hasilnya 5 m. 

P : Apakah kamu yakin cara seperti itu benar? 

S1 : Yakin gak yakin sih bu. 

P : Pada soal tertuliskan kata-kata “minimal”. Apakah kamu paham dengan 

maksud kata itu? 

S1 : Ya saya mikirnya kalau minimal berarti sedikit bu. 

P : Kalau begitu, sebenarnya dalam pengerjaan soal tersebut harus 

menggunakan konsep apa? 

S1 : Konsep persegi panjang bu. 

P : Apakah hanya itu? 

S1 : Mungkin konsep persamaan juga bu. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pekerjaan siswa, S4 tidak menuliskan 

semua pertanyaan pada soal tetapi S4 dapat menyebutkan (tanpa ditulis) hal-hal 

yang akan dicari. S4 tidak membuat model matematika dari permasalahan yang 

diberikan. Peneliti menyimpulkan pemahaman materi aljabar S4 kurang. Untuk 

menentukan lebar tanah minimum, S4 langsung mengoperasikan dua suku yang 

tak sejenis yaitu 6𝑦 − 1 𝑚 = 5 𝑚. Selain itu S4 juga melibatkan satuan (m) dalam 

perhitungannya. Konsep matematika yang digunakan S4 dalam mengerjakan soal 

tersebut salah. Hal ini diperkuat dengan proses pengerjaannya yang tidak 

melibatkan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan S4, S4 mengira bahwa soal yang diberikan tersebut merupakan 

soal cerita persamaan linear satu variabel. Jadi S4 belum dapat membedakan 

permasalahan yang menggunakan konsep persamaan dan konsep pertidaksamaan. 

Hasil akhir yang diperoleh S4 pun salah. S4 menuliskan bahwa biaya yang harus 

dikeluarkan Alfina sebesar Rp 200.000.000,00 seharusnya biaya tersebut 

merupakan biaya minimal yang dikeluarkan Alfina untuk membangun rumahnya.  

 

PEMBAHASAN 

Terdapat lima jenis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pertidaksamaan linear satu variabel berdasarkan tahapan penyelesaian Blum-

Leiss. Kesulitan pertama adalah kesulitan understanding. Kesulitan understanding 

ini dialami oleh S1, S3, dan S4. S1 kesulitan dalam memahami maksud soal dan 

menemukan kata kunci pada soal. S1 tidak dapat memahami kata kunci pada soal 

yaitu “…daya angkut kurang dari 700 kg”. S3 dan S4 belum dapat memahami 
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kata kunci “minimal dan tidak kurang dari”. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Hidayati, dkk (2017) bahwa kesulitan yang dihadapi siswa pada 

tahapan understanding ini ketika siswa kehilangan informasi penting pada soal. 

Sejalan dengan pendapat Hidayati dkk tersebut, Wijaya (2014) juga 

menambahkan bahwa selain kehilangan informasi penting, siswa juga kesulitan 

dalam memahami kata-kata penting pada soal. Selain itu, kesulitan dalam 

memahami soal cerita ini juga telah diteliti oleh beberapa peneliti lain seperti 

Suwanti (2016); Santoso, dkk (2013); dan Egodawatte (2009). 

Kesulitan kedua adalah kesulitan mathematizing. Kesulitan ini dialami oleh 

semua subjek penelitian. Pada tahapan ini, semua subjek penelitian belum dapat 

menentukan model matematika yang diminta. Hal ini terlihat pada pekerjaan 

siswa yang tidak menuliskan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dari 

permasalahan yang diberikan. Seharusnya subjek penelitian dapat membuat model 

matematika untuk soal nomor 1 yaitu “15x + 70 < 700” dengan x  menyatakan 

banyaknya kotak yang dapat diangkut mobil pak Darwin. Sedangkan model 

matematika untuk soal nomor 2 yaitu “120y – 20 ≥ 100”. Kesulitan ini sesuai 

dengan pendapat Hidayati, dkk (2017) dan Wijaya (2014) yang menyebutkan 

bahwa kesulitan pada tahapan mathematizing ini berupa kesulitan siswa ketika 

mengubah konteks naratif pada soal kedalam bentuk bahasa matematika. Edo, dkk 

(2013) juga mengungkapkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah pada saat melakukan transformasi masalah 

menjadi model matematika.  

Kesulitan pada tahapan mathematizing ini juga terjadi pada saat subjek 

penelitian mengalami kesulitan ketika diminta untuk menjelaskan strategi 

penyelesaian yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. Kesulitan siswa dalam menyusun strategi penyelesaian ini berakibat 

pada saat proses pengerjaan soal yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hidayati, dkk (2017) yang menyatakan jika siswa kesulitan dan tidak mampu 

untuk menyusun strategi penyelesaian maka siswa tersebut tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan baik berupa jawaban yang salah 

maupun tidak  

tuntasnya proses pengerjaan. 

Kesulitan ketiga adalah kesulitan working mathematically. Kesulitan yang 

dialami siswa pada tahapan ini berupa kesulitan dalam menggunakan konsep 

matematika yang benar dalam menyelesaikan permasalahan, kesulitan dalam 

mengerjakan soal matematika secara sistematis dan lengkap, serta kesulitan siswa 

untuk menemukan jawaban akhir. Dari proses pengerjaan siswa terlihat bahwa 

sebagian besar subjek penelitian salah menggunakan konsep matematika dalam 

pengerjaannya. Siswa tidak menggunakan konsep pertidaksamaan linear satu 

variabel. Siswa menganggap bahwa permasalahan yang diberikan merupakan 

persamaan linear satu variabel. Hal ini dapat terjadi karena penyampaian materi 

pertidaksamaan ini disajikan setelah materi persamaan. Kesalahan siswa dalam 

menggunakan konsep matematika ini berakibat pada jawaban salah. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Subanji (2015:29) yang menjelaskan bahwa kesalahan 

yang dilakukan siswa saat menyelesaikan masalah matematika yaitu tidak dapat 

menggunakan konsep matematika yang benar.  
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Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal matematika secara sistematis dan 

lengkap ini juga terlihat pada semua lembar pekerjaan siswa. Misalkan pada 

Subjek kedua (S2). S2 menuliskan jawaban seperti pada kolom di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Hasil Jawaban S2 

 

Terlihat bahwa S2 tidak menuliskan terlebih dahulu maksud dari variabel x 

tersebut dan penggunaan variabel x langsung dimunculkan dalam proses 

pengerjaan tanpa mengetahui maksud dari variabel tersebut. Setelah mendapatkan 

nilai dari x. S2 menuliskan tanda “=” (ditunjukkan panah merah) tanpa 

mengetahui apa yang menjadi persamaan dari “41 × 15 = 615”. S2 juga tidak 

menuliskan bilangan 41 tersebut diperoleh dari mana. Berdasarkan proses 

pengerjaan yang tidak sistematis ini, S2 juga mengalami kesulitan untuk 

menentukan jawaban akhir dari permasalahan yang diberikan. Kesulitan siswa 

dalam mengerjakan permasalahan secara sistematis ini juga termasuk dalam 

kesalahan melakukan operasi hitung matematika yang dilakukan S3. Kesalahan 

ini menyebabkan jawaban akhir salah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati, 

dkk (2017) & Wijaya (2014) yang menyatakan bahwa kesalahan pada tahapan 

working mathematically salah satunya adalah kesalahan dalam melakukan operasi 

matematika. 

Kesulitan keempat adalah kesulitan Interpreting. Kesulitan yang dialami 

subjek penelitian pada tahapan ini adalah siswa tidak mampu menginterpretasikan 

jawaban yang diperoleh ke masalah awal. Hal ini terjadi sebagai akibat pekerjan 

siswa pada tahapan working mathematically ini salah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hidayati, dkk (2017) bahwa kesulitan interpreting yang dialami siswa 

terjadi ketika pada tahapan working mathematically tidak memberikan jawaban 

yang benar. Kesulitan dalam melakukan interpreting ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Gooding (2009) yaitu salah satu kesulitan siswa ketika menyelesaikan 

masalah (soal cerita) adalah kesulitan siswa untuk mencocokkan kembali hasil 

yang diperoleh ke masalah awal sehingga jawaban yang diperoleh tersebut 

kontekstual.  

Kesulitan kelima adalah kesulitan validating. Kesulitan yang dialami pada 

tahapan ini yaitu siswa tidak mampu melakukan pengecekkan/pemeriksaan 

kembali jawaban yang diperoleh apakah sudah benar atau salah.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hidayati, dkk (2017); Sukoriyanto, dkk (2016); dan Wijaya 

(2014). Ketiga peneliti tersebut menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa 

pada tahapan akhir dari penyelesaian suatu masalah adalah pemeriksaan kembali 

jawaban yang diperoleh. Sebagian siswa tidak melakukan hal ini karena telah 

beranggapan bahwa jawaban yang diperoleh sudah benar.   

 

 

700 − 70 = 630  

        630𝑥 = 15  

               𝑥 = 630: 15  

               𝑥 = 42   

= 41 × 15 = 615 

 = 615 + 70 = 685 𝑘𝑔  

            685 𝑘𝑔 < 700 𝑘𝑔  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima jenis 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan linear satu 

variabel pada tahapan penyelesaian Blum-Leiss. Pertama, kesulitan 

understanding. Kesulitan understanding yang dialami siswa yaitu tidak mampu 

memahami masalah dan kata kunci pada soal seperti “kurang dari, minimal, dan 

tidak kurang dari”;  

Kedua, kesulitan mathematizing. Pada kesulitan ini siswa tidak dapat 

membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan. Ada siswa yang 

salah dalam menentukan model matematika soal nomor 1 yaitu “70 + 15𝑥 =
700” seharusnya “15x + 70 < 700”. Untuk soal nomor 2 belum ada siswa yang 

dapat membuat model matematika dengan benar. Model matematika yang 

diharapkan pada soal nomor 2 ini yaitu “120y – 20 ≥ 100”. Kesulitan 

mathematizing ini juga meliputi kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian 

yang digunakan untuk proses pengerjaan soal tersebut. Siswa tidak dapat 

menentukan strategi penyelesaian berupa menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan konsep pertidaksamaan linear satu variabel dan melibatkan konsep 

geometri persegi panjang pada soal nomor 2. 

Ketiga, kesulitan working mathematically. Siswa tidak dapat menggunakan 

konsep matematika yang benar untuk menyelesaikan permasalahan. Sebagian 

besar siswa menggunakan konsep persamaan linear satu variabel dalam 

pengerjaannya sehingga memberikan jawaban akhir yang salah. Pada soal nomor 

1 siswa tidak dapat  menjawab dengan benar mengenai banyaknya kotak barang 

yang dapat diangkut oleh mobil pak Darwin. S1 menjawab 42 kotak dan S2 tidak 

menjawab/memberikan hasil akhir. Demikian dengan soal nomor 2, siswa belum 

dapat menjawab dengan benar. Selain itu, siswa tidak dapat mengerjakan soal 

matematika dengan prosedur matematika yang benar, contohnya mengoperasikan 

dua suku yang tidak sejenis seperti 6𝑦 − 1 𝑚 = 5 𝑚. Kesalahan yang dilakukan 

dari pekerjaan itu adalah mengoperasikan satuan yaitu 𝑚. 

Keempat, kesulitan  interpreting. Kesulitan yang dialami siswa adalah tidak 

mampu menginterpretasikan jawaban yang diperoleh ke masalah awal dengan 

benar dikarenakan jawaban pada tahapan working mathematically tersebut salah. 

Kelima, kesulitan validating. Kesulitan pada tahapan ini yaitu siswa tidak 

mampu melakukan pengecekkan/pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh 

sehingga siswa tidak mengetahui apakah jawaban tersebut benar atau salah.  S1 

tidak memeriksa hasil "𝑥 = 42" apakah memenuhi syarat daya angkut mobil 

kurang dari 700 kg pada soal nomor 1. S3 tidak memeriksa apakah lebar minimal 

yang diperoleh "𝑙 = 50 𝑚" memenuhi syarat luas tanah kurang dari 100 𝑚2 

dengan panjang tanah 20 𝑚 yang tanahnya berbentuk persegi panjang.  

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel ini 

disarankan kepada tenaga pendidik (guru) untuk memberikan contoh soal cerita 

PLSV dan contoh soal PtLSV pada waktu yang sama sehingga siswa dapat 

membedakan jenis dari kedua soal tersebut dan tidak salah menggunakan konsep 

dalam pengerjaan soal cerita. Selain itu, guru juga perlu melatih siswa untuk 

mengubah teks naratif ke dalam bahasa matematika melalui pemberian soal cerita 

agar siswa dapat membuat model matematika yang sesuai dengan masalah. 

Pemahaman terhadap kata kunci pada materi PtLSV seperti “kurang dari, tidak 

lebih dari, minimal, maksimal, tidak kurang dari, dan sebagainya” perlu 
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ditingkatkan kepada siswa agar mereka tidak salah dalam memahami arti tersebut. 

Sedangkan dalam proses pengerjaan soal, guru perlu menekankan kepada siswa 

agar tidak melibatkan satuan dalam proses perhitungannya.  

Penelitian ini juga masih memiliki kekurangan yaitu, peneliti tidak secara 

mendalam melakukan wawancara dan tidak adanya upaya atau tindak lanjut 

peneliti terhadap siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Peneliti berharap adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika beserta upaya mengatasi kesulitan tersebut.   
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Abstrak 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) bercirikan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) adalah Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) yang  mencerminkan penggunaan enam karakteristik 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada aktivitas 

yang termuat dalam Lembar Kegiatan  Siswa (LKS). Karakteristik 

PMRI diantaranya adalah penggunaan konteks, penggunaan model, 

penggunaan kreasi dan kontribusi siswa, interaktifitas, keterkaitan, 

menggunakan karakteristik alam dan budaya Indonesia.  Langkah – 

langkah pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) meliputi (1) 

tahap investigasi awal, (2) tahap perencanaan, (3) tahap realisasi, (4) 

tahap tes, evaluasi, dan revisi. Terdapat tiga kali uji dalam 

pengembangan ini, yaitu (1) Uji Kevalidan, (2) Uji Kepraktisan, dan 

(3) Uji Keefektifan. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil yaitu: 

(1) skor kevalidan LKS adalah 3,5 dengan kriteria valid, (2) uji 

kepraktisan dinyatakan praktis berdasarkan lembar angket respon 

siswa dengan skor 3,3 dengan kriteria positif serta lembar observasi 

siswa dengan skor  3,45 dengan kriteria aktif, (3) uji keefektifan 

berdasarkan hasil tes menunjukan 82,6% siswa dikelas mendapat nilai 

di atas KKM yang ditetapkan yaitu 75. 

Kata kunci: Pengembangan, Lembar Kegiatan Siswa, PMRI 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 

2006 tentang standar isi menyatakan bahwa pembelajaran matematika bertujuan 

untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. Salirawati (2010:2) menyebutkan bahwa salah satu komponen yang 

penting dalam sistem pembelajaran adalah keberadaan alternatif bahan ajar yang 

dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran yaitu Lembar 

Kegiatan Siswa(LKS). Lembar Kegiatan Siswa (LKS)  memuat hal – hal  yang 

perlu diketahui dari masalah yang akan dipecahkan oleh siswa. Selain itu juga 

dapat memberikan kesempatan penuh kepada siswa untuk mengungkapkan 

kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan proses berpikirnya.  

Berdasarkan Sembiring dkk (2010) mengungkapkan bahwa salah satu 

pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan penggunaan masalah 

realistik sebagai titik awal pembelajaran matematika hingga penyelesaiannya 

adalah Realistic Mathematics Education (RME). RME kemudian diadaptasi oleh 

Indonesia, yang kemudian dinamakan dengan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI). 

Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di MAN 1 Madiun 

pada tanggal 7 Agustus 2016, diketahui bahwa siswa menggunakan Lembar 

mailto:najwaarina@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 499 

 

  
 

Kegiatan Siswa (LKS) yang dibuat oleh penerbit berupa rangkuman materi, 

contoh soal, dan latihan soal. Penyajian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 

kurang menarik juga membuat siswa merasa malas dan bosan dalam mengerjakan 

soal yang terdapat pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS).  Disisi lain menurut 

Maslihah (2006:161) penyebab kesulitan belajar matematika lainnya yaitu 

pembelajaran belum mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian lainnya menunjukan bahwa menurut 

Rohani (2005:98) dalam pelajaran matematika siswa belum tahu manfaatnya. 

Padahal menurut Pitadjeng (2005: 62) kesan matematika yang sulit bisa 

diminimalisir dengan memberikan masalah kontekstual. 

Adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan keadaan di lapangan  yang 

disebabkan oleh bahan ajar maka dibutuhkan pengembangan bahan ajar lain yang 

mendukung tujuan pembelajaran. PengembanganLembar Kegiatan Siswa(LKS) 

bercirikan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia(PMRI) dinilai tepat dalam 

membantu menyelesaikan permasalahan.  

 

METODE 

Langkah – langkah pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 

dilakukan berdasarkan Plomp pada Hobri (2010:17) yaitu: (1) Tahap Investigasi 

Awal yang terdiri dari mengidentifikasi dan menganalisis Informasi, mengkaji 

teori – teori, mendefinisikan atau membatasi masalah serta merencanakan 

kegiatan lanjutan, (2) Tahap Perencanaan yang terdiri dari menentukan materi, KI, 

dan KD, mendesain komponen  LKS, serta menyusun instrumen pengembangan, 

(3) Tahap Realisasi yaitu menyusun bagian – bagian LKS dan menyusun bagian – 

bagian instrumen pengembangan, (4) Tahap tes, evaluasi dan revisi yang terdiri 

dari kegiatan validasi produk serta uji coba produk. 

 Menurut Prastowo (2011:204), LKS merupakan suatu bahan ajar cetak 

berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. LKS yang dikembangkan 

peneliti merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran – lembaran yang berisi 

interaksi praktis dalam kegiatan belajar yang menuntun siswa dalam menarik 

kesimpulan dari materi yang diajarkan. 

LKS yang dikembangkan memuat karakteristik PMRI yang sesuai dengan 

Sembiring dkk (2010) diantaranya sebagai berikut:   

a) Penggunaan konteks   

      Wijaya (2012:21) menyebutkan bahwa dalam pembelajaran matematika 

realistik, konteks digunakan sebagai titik awal pembelajaran. Konteks yang 

dimaksud dalam hal ini tidak hanya berupa permasalahan yang ada di dunia nyata, 

namun mungkin juga berupa permainan, alat peraga, atau situasi lain yang dapat 

dibayangkan oleh siswa. 

b) Penggunaan Model   

Model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan matematika yang 

bersifat konkrit menuju matematika formal yang lebih abstrak Wijaya (2012:22). 

KemudianYuwono (2005:10) mengungkapkan bahwa pada awalnya, model 

matematika itu berupa model situasi yang telah diakrabi siswa berdasrkan 

pengalaman siswa sebelumnya (model of). Melalui proses generalisasi dan 
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formalisasi, model itu akhirnya dirumuskan dalam bentuk model matematika yang 

formal (model for). 

c) Penggunaan kreasi dan kontribusi siswa   

       Konsep matematika tidak diperoleh siswa sebagai produk jadi yang siap 

digunakan, melainkan harus dibangun sendiri oleh siswa. Siswa memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga 

diharapkan akan memperoleh strategi yang bervariasi Wijaya (2012:22). 

d) Interaktifitas   

Proses belajar siswa akan bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan 

ide – ide yang mereka miliki. Karena melalui interaksi, siswa dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif secara bersamaan Wijaya 

(2012:23).  

e) Keterkaitan   

Wijaya (2012:23) menjelaskan bahwa konsep matematika tidak bersifat 

parsial, melainkan banyak terkait satu sama lain. Dengan demikian, siswa harus 

diberikan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan matematika yang mereka 

miliki dalam usaha menemukan konsep materi baru  

 

f) Menggunakan karakteristik alam dan budaya Indonesia  

Menurut Soedjadi (2007) mencirikan khas alam dan budaya Indonesia 

dalamkonteks diharapkan akan menambah pemahaman siswa terhadap konsep 

yang diberikan.  

Komponen utama dalam Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yaitu :  

1) Judul  

2) Kompetensi Dasar dan Indikator  

3) Petunjuk Siswa  

Aktivitas siswa secara terstruktur memuat karakteristik diantaranya: Pengamatan, 

Berkreasi, Mengingat Lagi, Percobaan, Menyimpulkan, dan Mengasah 

Kemampuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut tampilan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Bercirikan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang telah dikembangkan:  

 
                           Gambar 1. Tampilan bagian “pengamatan” pada LKS 

  

 Aktivitas pertama pada LKS adalah pengamatan, aktivitas yang dilakukan 

dengan menerapkan karakteristik PMRI pertama, yaitu penggunaan konteks dan 

karakteristik PMRI yang keenam yaitu penggunaan karakteristik alam dan budaya 
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Indonesia. Pada bagian ini siswa memahami permasalahan bertema alam dan 

budaya Indonesia  kemudian menuliskan hal – hal yang diketahui dan tidak 

diketahui dari permasalahan tersebut.  

 
                            Gambar 2. Tampilan bagian “berkreasi” pada LKS 

 

Aktivitas kedua pada LKS adalah berkreasi, aktivitas siswa dalam LKS 

dilakukan dengan menerapkan karakteristik PMRI kedua yaitu penggunaan model 

dan karakteristik PMRI ketiga yaitu penggunaan kreasi dan kontribusi siswa. Pada 

bagian ini siswa merepresentasikan permasalahan dalam bentuk gambar sesuai 

kreasi masing – masing.   Setelah merepresentasi dalam bentuk gambar, siswa 

mengubahnya ke dalam bentuk matematis. 

 
                         Gambar 3. Tampilan bagian “mengingat lagi” pada LKS 

 

Aktivitas ketiga pada LKS adalah mengingat lagi, aktivitas siswa dalam 

LKS dilakukan dengan menerapkan karakteristik PMRI kelima yaitu keterkaitan.  

Pada langkah ini siswa diberikan permasalahan tentang materi sebelumnya yang 

terkait yaitu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) kemudian 

menjawab dengan metode yang telah mereka pelajari sebelumnya.   
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                            Gambar 4. Tampilan bagian “percobaan” pada LKS 

  

Aktivitas keempat pada LKS adalah percobaan, aktivitas siswa dalam LKS 

dilakukan dengan menerapkan karakteristik PMRI kelima yaitu keterkaitan.  Pada 

langkah ini siswa akan menyelesaikan model yang dibuat pada tahap berkreasi 

menggunakan  metode yang telah digunakan pada tahap mengingat lagi.  

 
Gambar 5. Tampilan bagian “menyimpulkan” pada LKS 

 

 Aktivitas kelima pada LKS adalah menyimpulkan, aktivitas siswa dalam 

LKS dilakukan dengan menerapkan karakteristik PMRI keempat yaitu 

interaktifitas.  Pada langkah ini siswa menuliskan kesimpulan dari apa yang telah 

dikerjakan kemudian mempresentasikan di depan kelas sedangkan kelompok yang 

tidak presentasi menanggapi hasil diskusi kelompok yang  presentasi.  

 
   Gambar 6. Tampilan bagian “mengasah kemampuan” pada LKS 

 

Aktivitas keenam  pada LKS adalah mengasah kemampuan, aktivitas siswa 

dalam LKS dilakukan dengan menerapkan karakteristik PMRI kelima yaitu 

keterkaitan.  Pada langkah ini siswa mengerjakan soal latihan terkait materi yang 

telah dipelajari melalui aktivitas pada LKS. 
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 Hasil pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) tersebut kemudian 

dilakukan uji kevalidan, uji kepraktisan dan uji keefektifan. Skor validasi LKS 

yang diberikan validator sebesar 3,5 dengan kriteria valid. Kemudian, LKS hasil 

validasi di uji cobakan ke sekolah untuk menguji kepraktisan dan keefektifan. 

Kepraktisan LKS dilihat berdasarkan lembar angket respon siswa dan lembar 

observasi siswa. LKS dinyatakan praktis berdasarkan lembar angket respon siswa 

yang mendapatkan skor 3,3 dengan kriteria positif, kemudian lembar observasi 

siswa mendapatkan skor 3,45 dengan kriteria aktif. Uji keefektifan LKS dilihat 

berdasarkan hasil tes yang menunjukan 82,6% siswa di kelas mendapatkan nilai 

diatas KKM yang ditetapkan yaitu 75.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) bercirikan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan pembuatan bahan ajar berupa 

LKS yang mencerminkan karakteristik PMRI. Enam karakteristik PMRI 

diantaranya adalah penggunaan konteks, penggunaan model, penggunaan kreasi 

dan kontribusi siswa, interaktifitas, keterkaitan, menggunakan karakteristik alam 

dan budaya Indonesia. Aktivitas dalam LKS yang memuat karakteristik PMRI 

yaitu pengamatan, berkreasi, mengingat lagi, percobaan, meniyimpulkan, dan 

mengasah kemampuan. Langkah – langkah pengembangan LKS meliputi (1) 

tahap investigasi awal, (2) tahap perencanaan, (3) tahap realisasi, dan (4) tahap 

tes, evaluasi, dan revisi. Sedangkan uji yang dilakukan dalam pengembangan 

yaitu (1) uji kevalidan oleh validator yang memperoleh skor 3,5 dengan kriteria 

valid, (2) uji kepraktisan berdasarkan lembar angket respon siswa dengan skor 3,3 

dengan kriteria positif dan lembar observasi siswa yang memperoleh skor 3,45 

dengan kriteria aktif, (3) uji keefektifan berdasarkan hasil tes yaitu 82,6% siswa 

dikelas mendapat nilai diatas KKM.  

Beberapa saran yang dapat penulis anjurkan untuk penelitian 

pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Bercirikan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) adalah sebagai berikut: (1) diharapkan adanya 

pengembangan LKS bercirikan PMRI dengan materi selain Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel (SPLTV), (2) disarankan untuk menguji cobakan LKS pada 

kelompok yang lebih besar, (3) diharapkan adanya pengembangan LKS Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel yang memuat aktivitas siswa untuk 

mengkonstruk penyelesaian menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan 

substitusi – eliminasi.  
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Abstrak 

Berpikir kritis merupakan topik penting dalam pendidikan di 

abad 21. Sebagai suatu keterampilan, berpikir kritis perlu ditanamkan 

kepada siswa sehingga guru dituntut untuk  memiliki pemikiran kritis 

dalam pembelajaran. Mahasiswa sebagai calon guru memiliki peran 

penting untuk menanamkan dan melatih berpikir kritis melalui 

pembelajaran. Pemecahan masalah sebagai aktivitas untuk mendorong 

berpikir kritis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi berpikir kritis 

mahasiswa calon guru sekolah dasar. Adapun pendekatan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Kajian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan berpikir kritis mahasiswa calon 

guru sekolah dasar dalam pemecahan masalah. Berpikir kritis 

mahasiswa calon guru sekolah dasar dalam memecahkan masalah 

matematika dapat diidentifikasi dengan indikator berpikir kritis yang 

tersaji dalam empat tahapan yakni klarifikasi, penilaian, menarik 

kesimpulan dan strategi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berpikir kritis kedua mahasiswa calon guru sekolah dasar 

berbeda-beda. Satu diantaranya berada pada tahap  klarifikasi dan 

penilaian. Hal tersebut karena mahasiswa dapat menyebutkan, 

menilai, dan memilih informasi yang dapat digunakan dalam 

penyelesaian.  Sedangkan satu lainnya berada pada tahap klarifikasi, 

penilaian dan strategi. Hal tersebut karena mahasiswa dapat 

menyebutkan, menilai, memilih informasi yang dapat digunakan 

dalam penyelesaian hingga menyelesaikan soal pemecahan masalah 

dengan tepat. Dengan demikian, kedua mahasiswa tersebut memiliki 

pemikiran kritis karena mencapai beberapa tahapan yakni klarifikasi, 

penilaian dan strategi.    

Kata Kunci: Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah 

 

Berpikir kritis merupakan topik penting dalam pendidikan di abad 21. 

Pendidikan di abad 21 merupakan pendidikan yang menuntut ditanamkannya 

keterampilan-keterampilan yang dapat membantu individu menghadapi tuntutan 

zaman. Sejalan dengan hal tersebut, guru-guru di Indonesia mempunyai tuntutan 

untuk menanamkan berpikir kritis dalam pembelajaran. Indonesia juga 

menetapkan dalam permendikbud no 21 tahun 2016 yang menyatakan bahwa 

standar isi pendidikan harus memuat kompetensi yang menunjukan keterampilan 

menalar, mengolah dan menyajikan informasi dan pengetahuan baru secara kritis, 

kreatif dan produktif.  

Berpikir kritis diartikan sebagai suatu proses intelektual yang kompleks 

dalam mengonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mailto:nimahnurun@gmail.com
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mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari pengalaman, pengamatan, 

penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan melakukan 

tindakan (Cottrell, 2005:2; Sazant, 2014). Bayer (1995:8) lebih lanjut 

menerangkan bahwa berpikir kritis bukan hanya suatu proses untuk melakukan 

tindakan namun juga untuk menilai kualitas dari suatu informasi atau argumen. 

Namun, As’ari dkk (2017) menerangkan bahwa sebagian besar guru-guru di 

Indonesia masih berada pada tingkatan non-critical thinker. Hal tersebut 

disebabkan karena guru tidak menggunakan pembelajaran yang mendukung 

pemikiran-pemikiran kritis sehingga aktivitas berpikir kritis guru belum dapat 

terlihat.  

Proses intelektual yang terlihat dalam aktivitas berpikir kritis dapat 

diidentifikasi dengan indikator berpikir kritis (Perkins & Murphy, 2006; Jacob & 

Sam 2008; Sam-Hong & Jacob 2013). Indikator berpikir kritis tersebut dibagi 

dalam empat tahapan yakni clarification, assessment, inference dan strategies. 

Clarification (klarifikasi) dalam hal ini adalah suatu aktivitas memahami, 

menyatakan, menggambarkan dan mendefinisikan suatu masalah. Assessment 

(penilaian) adalah mengevaluasi beberapa informasi dan memilih informasi yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Inference (menyimpulkan) adalah 

menjelaskan hubungan antar informasi dan menentukan langkah penyelesaian 

yang dapat dilakukan. Strategies (strategi) adalah melakukan langkah 

penyelesaian masalah dan memberikan alasan dari setiap langkah yang dilakukan. 

Aktivitas berpikir kritis dapat diidentifikasi melalui pembelajaran karena dalam 

proses tersebut guru akan diberikan masalah yang menuntut pemikiran-pemikiran 

kompleks dalam penyelesaiannya.  

 Proses pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia memberikan peluang 

untuk melatih kemampuan berpikir kritis kepada mahasiswa sebagai calon guru 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam permenristekdikti no 44 tahun 2015. 

Permenristekdikti no 44 tahun 2015 menjelaskan bahwa standar proses 

pembelajaran harus memiliki karakteristik yang dapat menunjang kualitas pribadi 

siswa baik dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karakteristik 

pembelajaran memuat komponen saintifik, kontekstual dan integrative sehingga 

tidak lepas dari pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Pemecahan masalah 

diartikan sebagai suatu keterampilan yang dilatih dengan mencontoh dan 

melakukan tindakan sebagai usaha untuk mencari solusi (Polya: 1973:3). Kirkley 

(2003:3) menjelaskan bahwa pemecahan masalah dipandang sebagai keterampilan 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan solusi logis. Bondan 

(2009) menjelaskan bahwa penting bagi mahasiswa sebagai calon guru untuk 

belajar memecahkan masalah karena dengan pemecahan masalah seseorang dapat 

menjadi lebih analitis dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Cara 

yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan pemecahan masalah adalah 

dengan soal-soal pemecahan masalah melalui matematika sehingga disebut 

pemecahan masalah matematika.  

Soal-soal pemecahan masalah bagi mahasiswa masih dianggap sulit karena 

perhitungan dan penalaran dalam memahami soal pemecahan masalah (Kennedy 

dkk, 2008:4). Perhitungan adalah keterampilan dasar dalam matematika yang 

umumnya terhdapat dalam operasi bilangan. Kennedy dkk (2008:5) juga 

menjelaskan bahwa operasi bilangan merupakan materi yang mencakup 

memahami bilangan, memahami makna operasi bilangan dan memperhitungkan 
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hasil perhitungan yang rasional. Terkait soal pemecahan masalah operasi bilangan 

bulat dapat berbentuk soal cerita kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan 

konsep-konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian (Susanto 

dkk, 2016; Shinta dkk, 2016). Dengan demikian, soal pemecahan masalah dalam 

kajian ini terkait konsep penjumlahan bilangan bulat.  

Pemecahan masalah merupakan hal penting dalam pembelajaran 

matematika. Netriwati (2016) menjelaskan hal tersebut karena proses 

pembelajaran dalam menyelesaikan masalah seseorang akan memperoleh 

pengalaman dengan menggunakan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki 

untuk diterapkan dalam langkah pemecahan yang bersifat tidak rutin. Pemecahan 

masalah matematika diartikan sebagai penggunaan matematika dalam 

menyelesaikan masalah terkait kehidupan sehari-hari ataupun bidang pengetahuan 

lain (Cahya, 2005). Bondan (2009) juga menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai 

calon guru hendaknya mampu mengembangkan kemampuan dalam memecahkan 

masalah karena nantinya tugas guru adalah membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan menggambarkan berpikir 

kritis mahasiswa calon guru sekolah dasar dalam memecahkan masalah 

berdasarkan indikator berpikir kritis dari Perkins & Murphy (2006).  

 

 

METODE 

Kajian ini diawali dengan pemberian soal pemecahan masalah matematika 

kepada 10 mahasiswa pendidikan dasar yang sekaligus juga calon guru 

matematika sekolah dasar yang kemudian dipilih 2 mahasiswa sebagai 

respponden. Pemilihan responden berdasarkan kriteria yaitu mahasiswa yang 

dapat menuliskan jawaban dengan lengkap dan dapat berkomunikasi dengan baik. 

Setelah diberikan soal pemecahan masalah, wawancara juga dilakukan untuk 

mendukung informasi yang ditemukan dalam hasil tes pemecahan masalah. 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu kajian yang 

digunakan untuk menggambarkan dan memahami makna dari indiviidu atau 

kelompok yang berasal dari masalah kehidupan sehari-harinya (Creswell, 2014:4).  

Dalam kajian ini, berpikir kritis responden akan diidentifikasi 

menggunakan indikator Perkins dan Murphy diantaranya: 1) klarifikasi 

(clarification) adalah tahap ketika mahasiswa merumuskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dalam masalah dengan tepat dan jelas, 2)  penilaian 

(assessment) adalah tahap ketika mahasiswa mencari dan memilih informasi yang 

diperlukan dalam pemecahan masalah, 3) menarik kesimpulan (inference) adalah 

tahap ketika mahasiswa memberikan penjelasan mengenai hubungan antar 

informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah, 4) strategi (strategies) 

adalah tahap ketika mahasiswa berpikir secara terbuka dengan mencoba berbagai 

penyelesaian dari informasi yang dipilih untuk memecahkan masalah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tes pemecahan masalah diberikan kepada 10 mahasiswa calon guru 

sekolah dasar kemudian dari 10 mahasiswa dipilih 2 mahasiswa sebagai 

responden (R1 dan R2) dengan ketentuan mahasiswa memberikan jawaban yang 
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jelas dan lengkap serta dapat berkomunkasi dengan baik. Adapun tes pemecahan 

yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Tes Pemecahan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi tahapan berpikir kritis dari Perkins dan Murphy, 

jawaban dari tes pemecahan masalah akan dideskripsikan berdasarkan tahap 

klarifikasi, penilaian, menarik kesimpulan dan strategi. Adapun Gambar 2 di 

bawah ini adalah jawaban tes pemecahan masalah yang diberikan R1 (responden 

1).  

 

 
Gambar 2 Tahap Klarifikasi dari  Jawaban R1 

  

Gambar 2 menunjukan bahwa R1 telah menuliskan informasi-informasi 

yang diketahui dari masalah. R1 juga menuliskan informasi yang menjadi syarat 

dalam perhitungan. Pada penulisan informasi yang ditanyakan, R1 memahami 

informasi dengan menuliskan bilangan dari informasi jarak setiap dua hari 

terakhir yang ditempuh. Petty dan Farinde (2013) menjelaskan bahwa memahami 

informasi dari suatu masalah operasi bilangan yang terdapat dalam berbagai 

konteks kehidupan sehari-hari juga dapat dilakukan dengan memberikan 

penjelasan melalui tanya jawab. Hal tersebut didukung dengan wawancara peneliti 

(P) dan responden ® sebagai berikut.  

 
P   : Coba ceritakan informasi apa saja yang didapat dari soal! 

R1  : Dari soal yang diketahui adalah  jarak yang ditempuh pada tiga hari yakni 10 km, 8 km 

dan 6 km dan jumlah jarak dari yang ditempuh dalam 6 hari yakni 50 km. ada juga syarat 

jarak yang ditempuh mba.  

P   : Apa yang dimaksud syarat jarak yang ditempuh? 

R1 : Di soal ada keterangan bahwa tidak berjalan lebih dari 12 km dan tidak kurang dari 6 

km. itu sebagai syaratnya mba.  

P   : kalau begitu, soal kira-kira apa yang anda pahami dari yang ditanyakan? 

R1 : Yang ditanyakan dari soal adalah jarak yang ditempuh masing-masing hari dalam dua 

hari terakhir berarti hari ke-5 dan ke-6 

 

Jawaban soal dan wawancara di atas menunjukan bahwa berpikir kritis R1 

telah berada pada tahap klarifikasi. Hal tersebut didukung juga oleh pernyataan 

Petty dan Farinde (2013) bahwa klarifikasi selain dapat dilakukan dalam tes 

tertulis juga dapat dilakukan dalam tanya jawab melalui diskusi atau wawancara. 

Ahmad, Edo dan Beni melakukan perjalanan napak tilas. Mereka berjalan kaki 
sejauh 10 km pada hari pertama, 8 km pada hari kedua dan 6 km pada hari 
ketiga. Mereka berjalan sejauh 50 km dalam 6 hari. Dalam sehari mereka 
berjalan tidak lebih dari 12 km dan tidak kurang 6 km. berapa km jarak yang 
bisa mereka tempuh pada hari ke-5 dan ke-6?  
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Tahap selanjutnya adalah penilaian. Adapun jawaban tahap ini ditunjukan pada 

Gambar 4.  

 
Gambar 3 Tahap Penilaian dari Jawaban R1 

 

Gambar 3 menunjukan bahwa R1 menjumlahkan bilangan yang menjadi 

jarak yang diketahui sehingga jawaban yang diberikan tersusun dari informasi-

informasi yang diketahui dari soal untuk memudahkan dalam mengetahui jumlah 

jarak yang ditempuh dalam tiga hari terakhir (H4, H5 dan H6). Hal tersebut 

didukung oleh Susanto dkk (2016) yang menyatakan bahwa operasi bilangan bulat 

dapat dilakukan dengan memperhatikan tanda operasi yang digunakan dengan 

menyusun informasi yang diketahui dari soal. R1 juga mempertimbangkan 

informasi yang ditanyakan sehingga ketika jumlah jarak yang ditempuh dalam 

tiga hari telah diketahui R1 memberikan alternatif jawaban. Hal tersebut didukung 

dengan wawancara sebagai berikut.  
P  : Bagaimana kamu mengumpulkan informasi yang dapat membantu menyelesaikan soal yang 

diberikan? 

R1  : Kan dari soal diketahui jarak pada hari ke-1, ke-2 dan ke-3 serta  jumlah jarak dalam 6 

hari. Untuk mengetahui jarak pada hari ke-4, ke-5 dan ke-6 maka dijumlahkan dulu jarak 

yang diketahui hasilnya itu sebagai jumlah dari jarak hari ke-4, ke-5 dan ke-6. Sehingga bisa 

dicari alternatif jawabannya.  

 

Jawaban soal dan wawancara di atas menunjukan bahwa berpikir kritis R1 

telah berada pada tahap penilaian. Wawancara juga menunjukan bahwa R1 bisa 

menghubungan informasi yang diketahui dan informasi yang dipilih untuk 

penyelesaian. Namun belum ada penjelasan mendalam tentang alasan yang 

menghubungkan informasi yang diketahui dan informasi yang dipilih. Dengan 

demikian, berpikir kritis R1 belum berada pada tahap menarik kesimpulan. Tahap 

selanjutnya adalah strategi. Adapun jawaban tahap ini ditunjukan pada Gambar 4.  

 
Gambar 4 Tahap Strategi dari Jawaban R1 

 

Gambar 4 menunjukan bahwa R1 menemukan dua alternatif jawaban yang 

tepat dan sesuai dengan syarat yang diberikan. Shinta dkk (2016) menyatakan 

bahwa alternatif jawaban merupakan penyelesaian dari soal open ended yang 

dapat memberikan pengalaman baru pada suatu proses pemecahan masalah. 

Kesimpulan yang diberikan R1 juga sudah baik namun belum spesifik pada 

informasi yang ditanyakan karena R1 memberikan kesimpulan berupa jumlah 

jarak yang ditempuh dalam dua hari sedangkan yang ditanyakan adalah jarak pada 

setiap dua hari terakhir. Hal tersebut dengan wawancara sebagai berikut.  
P   : Bagaimana anda bisa menemukan altenatif jawaban dari informasi yang tersedia? 
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R2  : Informasi yang sudah diketahui kan jumlah dari tiga hari terakhir yakni 26km Dari situ 

saya membuat penjumlahan tiga bilangan yang mungkin hasilnya adalah 26km dan harus 

sesuai syarat yang diberikan yakni tidak lebih dari 12 km dan tidak kurang dari 6 km.  

P   :Apakah anda memeriksa kembali jawaban yang dituliskan? 

R2 : Iya mba, saya membaca lagi soalnya habis itu saya periksa jawaban saya. 

 

Jawaban soal dan wawancara di atas menunjukan bahwa berpikir kritis R1 

berada pada tahap strategi. Hal tersebut karena R1 memahami apa yang 

ditanyakan dan dapat menggunakan informasi dengan baik dengan 

mempertimbangkan alternatif jawaban. R1 juga memeriksa kembali jawaban 

untuk meyakinkan jawaban yang dituliskan.  

 Berdasarkan uraian di atas, tahap berpikir kritis R1 berada pada tahap 

klarifikasi, penilaian dan strategi. Hal tersebut karena R1 telah menuliskan 

informasi lengkap dari yang ditanyakan dan diketahui. R1 juga menuliskan 

langkah penyelesaian yang terurut dengan informasi digunakan yakni operasi 

penjumlahan. Namun jawaban yang memenuhi indikator menarik kesimpulan R1 

belum memenuhi dikarenakan penjelasan informasi yang dipilih belum tertulis 

pada jawaban. Selanjutnya, R1 juga telah menuliskan dua alternatif jawaban 

sehingga dapat dengan baik menggunakan informasi yang dipilih untuk 

melakukan penyelesaian masalah. Dengan demikian, berpikir kritis R1 berada 

pada tahap klarifikasi, penilaian dan strategi namun pada tahap menarik 

kesimpulan belum terlihat dari jawaban soal pemecahan masalah.  

 Adapun Gambar 5 di bawah ini adalah jawaban tes pemecahan masalah 

dari R2 (responden 2).  

 

 
Gambar 5 Tahap Klarifikasi dari Jawaban R2 

  

Gambar 5 menunjukan bahwa R2 telah menuliskan informasi-informasi 

yang diketahui dari masalah. R2 juga menuliskan informasi yang menjadi syarat 

dalam perhitungan. Pada penulisan informasi yang ditanyakan, R2 memahami 

informasi dengan menuliskan jarak dua hari terakhir yang ditempuh. Hal tersebut 

didukung dengan wawancara sebagai berikut.  
P   : Coba ceritakan informasi apa saja yang didapat dari soal! 

R2  : Sebenarnya soal ini lumayan susah untuk dipahami mba tapi sepemahaman saya ada 

informasi-informasi yang terselip dari soal. Seperti jarak yang ditempuh pada tiga hari yakni 

10 km, 8 km dan 6 km dan jumlah jarak dari yang ditempuh dalam 6 hari yakni 50 km.  

P   :Apakah hanya itu saja informasi yang penting? 

R2 : Ada lagi mba, keterangan bahwa tidak berjalan lebih dari 12 km dan tidak kurang dari 6 

km.  

P  : Owh begitu, kalau dari soal kira-kira apa yang anda pahami dari yang ditanyakan? 

R2 : Itu sudah jelas mba, jarak dua hari terakhir yang ditempuh dalam satu hari.   

 

Jawaban soal dan wawancara di atas menunjukan bahwa berpikir kritis R2 

telah berada pada tahap klarifikasi. Petty dan Farinde (2013) menjelaskan bahwa 

klarifikasi juga dapat dilakukan sebagai pertanyaan yang mengarah pada menilai 
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suatu informasi sehingga tahap selanjutnya dalam berpikir kritis adalah penilaian. 

Adapun jawaban tahap ini ditunjukan pada Gambar 6.  

 
Gambar 6. Tahap Penilaian dari Jawaban R2 

 

Gambar 6 menunjukan bahwa R2 melakukan pemisalan huruf (x, y dan z) 

memisalkan hari ke-4, hari ke-5 dan hari ke-6. Sa’adah dkk (2016) menerangkan 

bahwa melakukan pemisalan merupakan suatu tingkat dalam menyelesaikan soal 

sehingga mudah untuk dijawab. Jawaban yang diberikan tersusun dari informasi-

informasi yang diketahui dari soal sehingga memudahkan dalam mengetahui 

jumlah jarak yang ditempuh dalam tiga hari terakhir (H4, H5 dan H6). R2 juga 

mempertimbangkan informasi yang ditanyakan sehingga ketika jumlah jarak yang 

ditempuh dalam tiga hari telah diketahui R2 memberikan alternatif jawaban. Hal 

tersebut didukung dengan wawancara sebagai berikut.  
P  : Bagaimana kamu mengumpulkan informasi yang dapat membantu menyelesaikan soal yang 

diberikan? 

R2  : Diketahui bahwa jarak pada hari ke-1, ke-2 dan ke-3 serta jumlah jarak dalam 6 hari. Dari 

situ akhirnya yang memberikan informasi bahwa operasi yang bisa digunakan adalah 

penjumlahan.  

 

Jawaban soal dan wawancara di atas menunjukan bahwa berpikir kritis R2 

telah berada pada tahap penilaian. Wawancara juga menunjukan bahwa R2 

mampu menghubungan dari apa yang diketahui dan informasi yang dipilih untuk 

penyelesaian. Namun belum ada penjelasan mendalam tentang alasan yang 

menghubungkan informasi yang diketahui dan informasi yang dipilih. Dengan 

demikian, berpikir kritis R2 belum berada pada tahap menarik kesimpulan. Tahap 

selanjutnya adalah strategi. Adapun jawaban tahap ini ditunjukan pada Gambar 7.  

 

 
Gambar 7 Tahap Strategi dari Jawaban R2 

 

Gambar 7 menunjukan bahwa R2 menemukan banyak alternatif jawaban 

yang sesuai dengan syarat yang diberikan dengan operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Banyaknya alternatif jawaban yang ditemukan 
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merupakan ciri dari soal open ended. Sebagaimana Setiamihardja & Kusmiyati 

(2007) menerangkan bahwa dalam operasi bilangan bulat dalam soal open ended 

dapat memperdalam pemahaman dalam menyelesaikan soal. Namun pada langkah 

penyelesaian R2 hanya memisalkan x untuk menghitung y + z dan tidak 

memperhatikan informasi yang ditanyakan sehingga jawaban akhir R2 adalah 

jumlah dari hari ke-5 dan ke-6. Pada penarikan kesimpulan akhir, R2 juga 

menuliskan dengan pernyataan implikasi dengan x sesuai syarat pada masalah 

namun kesimpulan tersebut juga belum tepat.  Hal tersebut didukung dengan 

wawancara sebagai berikut.  
P  : Bagaimana anda bisa menemukan banyak altenatif jawaban dari informasi yang tersedia? 

R2  : Informasi yang sudah diketahui kan jumlah dari tiga hari terakhir yakni x, y dan z. dari 

situ, saya membuat pemisalan hari ke-3 sesuai syarat yaitu tidak lebih dari 12 km dan tidak 

kurang dari 6 km. sehingga dengan pemisalan x saya bisa menemukan jumlah hari ke-5 dan 

ke-6.  

P   :Apakah anda memeriksa kembali jawaban yang dituliskan? 

R2 : tidak mba, saya yakin dengan jawaban saya karena pada penyelesaianya hanya 

menggunakan operasi penjumlahan.  

 

Jawaban soal dan wawancara di atas menunjukan bahwa berpikir kritis R2 

belum berada pada tahap strategi. Hal tersebut karena kesalahan dalam memahami 

informasi yang ditanyakan sehingga perhitungan yang dilakukan dalam 

penyelesaian akhir juga salah. R2 juga tidak memeriksa kembali jawaban 

sehingga tidak menemukan apa yang salah dan yakin pada perhitunganya. Dengan 

demikian, berpikir kritis R2 belum berada pada tahap strategi.  

Berdasarkan uraian di atas, tahap berpikir kritis R2 berada pada tahap 

klarifikasi dan penilaian. Hal tersebut karena pada tahap klarifikasi R2 juga telah 

menuliskan informasi lengkap dari yang ditanyakan dan diketahui. Kemudian, R2 

juga menuliskan langkah penyelesaian yang terurut dengan informasi digunakan 

yakni operasi penjumlahan sehingga R2 indikator penilaian berpikir kritis juga 

terpenuhi. Namun jawaban pada menarik kesimpulan berpikir kritis, R2 belum 

memenuhi indikator tersebut dikarenakan penjelasan informasi yang dipilih belum 

tertulis pada jawaban. Selanjutnya, R2 telah menuliskan banyak alternatif jawaban 

sehingga dapat dengan baik menggunakan informasi yang dipilih untuk 

melakukan penyelesaian masalah. Namun pada tahap strategi, R2 melakukan 

kesalahan dalam memahami informasi yang ditanyakan sehingga pada tahap ini 

belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian, berpikir kritis R2 berada pada 

tahap klarifikasi dan penilaian namun pada tahap strategi dan menarik kesimpulan 

belum terlihat dari jawaban soal pemecahan masalah.  

Uraian di atas menunjukan bahwa dari analisis kedua jawaban mahasiswa 

calon guru sekolah dasar terlihat bahwa kedua mahasiswa telah mampu 

memahami dan menilai informasi yang diperlukan dalam pemecahan masalah. 

Salah satu dari kedua jawaban juga menunjukan mahasiswa dapat memberikan 

tindakan yang tepat namun belum dapat menjelaskan hubungan antara informasi 

dari soal dan informasi yang digunakan dalam pemecahan masalah. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Mwei (2017) yang mengatakan bahwa dengan menulis 

apa yang dipikirkan dalam pemecahan masalah dapat membantu mahasiswa 

dalam mengartikulasikan pemikiran berpikir kritisnya.  
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SIMPULAN DAN SARAN  

Kedua responden yang diteliti memiliki berpikir kritis yang berbeda. R1 

telah mencapai klarifikasi dan penilaian dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah matematika. Sedangkan R2 telah mencapai klarifikasi, penilaian dan 

strategi. Hal tersebut dikarenakan pada klarifikasi R1 dan R2 dapat menuliskan 

informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan lengkap serta memahami syarat 

yang diberlakukan dalam soal. Pada penilaian, R1 dan R2 juga dapat memilih 

informasi mengenai operasi penjumlahan sehingga dapat menjumlahkan  

informasi yang diketahui untuk menemukan beberapa alternatif jawaban. Hasil 

temuan ini juga selaras dengan temuan penelitian oleh Petty dan Farinde (2013) 

dan Sam Hong & Jacob (2012) yang menyatakan bahwa berpikir kritis mahasiswa 

dalam matematika masih berada pada tahap klarifikasi dan penilaian sehingga 

perlu adanya latihan untuk mengembangkan berpikir kritis agar sampai pada tahap 

strategi. Latihan mengembangkan berpikir kritis pada tahap strategi sebenarnya 

juga telah ditunjukan oleh R1 yang telah mampu menemukan alternatif jawaban 

dan hasil akhir yang tepat sebagai solusi dari masalah yang diberikan.  

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada mahasiswa calon guru sekolah 

dasar untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar ketika 

mengajar di sekolah dasar juga dapat mengajarkan siswa berpikir kritis dalam 

pemecahan masalah. Kajian ini masih banyak memiliki kekurangan antara lain 

dalam pemilihan soal pemecahan masalah yang hendaknya menggunakan masalah 

open ended serta hendaknya dilakukan wawancara terstruktur yang sesuai dengan 

indikator berpikir kritis untuk lebih mendalami dan memahami alur berpikir 

mahasiswa dalam memecahkan masalah. Penulis berharap peneliti selanjutnya 

dapat menyempurnakan kajian ini dengan soal dan pengumpulan data yang lebih 

lengkap.  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran kontekstual matematika di MI Miftahul Ulum 

Sudimoro, Kabupaten Malang. Penelitian ini menyajikan langkah-

langkah pembelajaran kontekstual berdasarkan lingkungan sekitar 

siswa dan karakteristik kontekstual yang terdapat pada proses 

pembelajaran tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian ini 16 siswa kelas IV MI Miftahul Ulum 

Sudimoro, Kabupaten Malang. Perangkat pembelajaran kontekstual 

pada penelitian ini antara lain RPP, LKS, dan media pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan instrumen pedoman wawancara dan 

pedoman observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-

langkah pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa sudah 

menggunakan pembelajaran kontekstual. Hanya ada empat unsur 

pembelajaran kontekstual yang dominan muncul dalam proses 

pembelajaran, antara lain pelaksanaan kerja kelompok (kooperatif); 

siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan arahan guru 

(konstruktivisme);  siswa bertanya;  dan soal yang diberikan kepada 

siswa berbasis masalah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa melalui penerapan pembelajaran kontekstual seperti yang 

dilakukan di dalam penelitian ini dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang diterapkan di kelas. 

 

Matematika merupakan dasar dari segala ilmu yang artinya dari berbagai 

ilmu yang ada terdapat unsur matematika hal ini sesuai dengan Suandito (2017) 

yang menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu yang mencakup seluruh 

ilmu yang ada dan menjadi dasar dalam perkembangan teknologi sekarang ini. 

Negara Jepang membuat teknologi modern karya anak bangsanya sendiri berupa 

sepeda motor merk tertentu yang banyak digunakan penduduk Indonesia sebagai 

kebutuhan primer menggunakan gabungan ilmu pengetahuan dan matematika. 

Matematika juga sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam 

dunia pekerjaan, kehidupan pribadi dan sosial. Hini sejalan dengan Ningrum dkk. 

(2016) yang menyatakan bahwa matematika sering dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari contohnya Lisa membuat kue untuk acara ulang tahun 

adiknya berbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm. Membuat kue tidak jauh 

dari matematika, dari bentuk kue berhubungan dengan bangun datar dan juga 

pengukuran.  
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Walaupun matematika dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

kenyataan menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan 

menguasai matematika. Kenyataan itu tentunya disebabkan banyak faktor, salah 

satunya adalah proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan selama ini di sekolah-sekolah bersifat abstrak 

sehingga matematika merupakan salah mata pelajaran yang sulit dipahami siswa. 

Gejala itu berdampak kepada pencapaian hasil belajar matematika para siswa, 

termasuk hasil UN matematika. Hadi (2017:3) menyatakan bahwa berdasarkan 

data pada ujian akhir nasional anak-anak Indonesia menunjukkan nilai rata-rata 

selalu di bawah 5. Selain hasil ujian nasional yang menunjukkan prestasi 

matematika anak Indonesia rendah, berdasarkan hasil TIMSS (2015), yaitu studi 

internasional yang mengukur kemampuan siswa dalam matematika berdasarkan 

pada kurikulum yang dirancang oleh setiap negara dengan target siswa SD kelas 

IV, siswa Indonesia mendapatkan 397 point dengan ranking 45 dari 50 negara 

peserta. Berdasarkan hasil TIMSS ini siswa Indonesia lemah dalam kognitif 

matematika, khususnya dalam materi bangun datar.   

Berdasarkan uraian permasalahan di atas perlu adanya perbaikan dalam 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah selama ini. Dengan memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

matematika siswa Indonesia dalam kancah nasional maupun internasional. 

Pembelajaran merupakan proses yang ditandai perubahan seseorang hingga 

mendapatkan hasil berupa pengetahuan. Perubahan tersebut ditandai dalam 

berbagai bentuk seperti pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, 

keterampilan, kemampuan, kebiasaan, dan aspek perubahan lainnya yang ada 

dalam si pembelajar (Dalimunthe dkk, 2017). Untuk itu perlu adanya upaya 

pembelajaran matematika yang tidak abstrak dengan menerapkan pembelajaran 

kontekstual.  

Terdapat penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dalam 

melaksanakan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontestual merupakan 

suatu pendekatan dalam pem-belajaran yang mengaitkan pembelajaran dalam 

situasi nyata siswa sehari-hari sehingga menemukan dari pembelajaran tersebut si 

pembelajar dapat menemukan makna bagi kehidupan-nya (Komalasari, 2014:7). 

Berdasarkan pengertian pembelajaran kontekstual yang telah diurai-kan, 

menggunakan pembelajaran yang berdasarkan pada kehidupan sekitar siswa 

membuat pem-belajaran menjadi bermakna khususnya pada pokok bahasan luas 

lingkaran. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Mulhamah & 

Putarwangsa (2016) menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

kontestual dapat meningkatkan pemecahan masalah dengan perbandingan siklus 1 

secara klasikal mendapatkan nilai rerata sebesar 76,11 dan pada siklus 2 siswa 

mendapatkan nilai rerata 91,66 begitu juga dilihat dari ketuntasan siswa dalam 

pembelajaran, pada siklus 1 hanya 9 siswa dan siklus 2 sebanyak 30 siswa yang 

mencapai KKM.  

Dalam pembelajaran kontekstual terdapat karakteristik yang ditonjolkan 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat Komalasari (2014:14) 

karakteristik dalam pendekatan kontesktual ada 6 sedangkan menurut Ditjen 

Dikdasmen (2003:10-19) terdapat 7 karakteristik. Yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual pada 
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pembelajaran matematika di SD MI Miftahul Ulum, Sudimoro, Kabupaten 

Malang.  

 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang 

menekankan pada pelaksanaan pembelajaran dengan mendeskripsikan langkah-

langkah pembelajaran materi konsep dan luas lingkaran, dan mencermati 5 

karakteristik dalam pembelajaran kontekstual yang dilaksanakan guru. Aktivitas 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas IV dianalisis dengan 

menggunakan pembelajaran kontekstual kemudian disimpulkan. Data awal yang 

dikumpulkan adalah RPP yang digunakan guru saat mengajar. Setelah itu, 

dilakukan wawancara terhadap guru kelas. Peneliti menyarankan kepada guru 

untuk mencoba menggunakan pembelajaran kontekstual di kelas dan 

mengarahkan guru untuk membuat RPP dan lembar observasi. Kemudian, guru 

melaksanakan pembelajaran tersebut berdasarkan RPP yang telah dibuat. 

Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dilakukan 2 observer, yakni 

peneliti dan teman sejawat yang sama-sama kuliah di Pascasarjana UM 

konsentrasi Matematika Dasar untuk menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut. 

Data yang terkumpul berupa video pembelajaran dan hasil aktivitas guru dan 

siswa dianalisis berdasarkan hasil temuan dan verifikasi data melalui 

perbandingan data yang didapat dan mencermati karakteristik kontekstual yang 

muncul dalam pembelajaran, dan melakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini 

dilaksanakan di MI Miftahul Ulum Sudimoro Kabupaten Malang pada mata 

pelajaran matematika di kelas VI dengan pokok bahasan konsep dan luas 

lingkaran. Guru kelas dalam penelitian ini sebagai pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual. Subjek penelitian ini 16 siswa meliputi 9 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran materi 

konsep dan luas lingkaran kemudian mencermati 5 karakteristik dalam 

pembelajaran kontekstual yang dilaksanakan guru, antara lain (1) konstruktivisme, 

(2) bertanya, (3) berbasis masalah, (4) kerja sama, dan (5) refleksi berdasarkan 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas IV berdasarkan tiga 

pembelajaran. 

Pembelajaran I 

Pembelajaran 1 membelajarkan Kompetensi Dasar 3.2 menghitung luas 

lingkaran dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengetahui konsep 

lingkaran, menghitung luas lingkaran dalam pemecahan sehari-hari. Pembelajaran 

dimulai (1) menjelaskan konsep dan luas lingkaran dengan menggunakan gambar, 

(2) membagi siswa menjadi beberapa kelompok, (3) membagikan lembar kerja 

kelompok, (4) mengerjakan soal secara berkelompok, (5) mengerjakan soal ke 

depan kelas, (6) kembali ke tempat duduknya, (7) membahas semua jawaban yang 

ada dipapan tulis, (8) memberikan evaluasi, dan (9) melakukan refleksi. Unsur 

pembelajaran kontekstual dari tahap-tahap itu tampak pada pelaksanaan masing-

masing kegiatan, baik pada pembalajaran I, II, maupun III. Berikut ini hasil 
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penilaian pada aspek-aspek aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran yang 

dilakukan oleh observer dengan inisial MJ dan L yang disajikan pada Tabel 1. 

 

 

 
Tabel 1 Aktivitas guru dan Siswa 

                        Aktivitas Guru 

No Aspek yang Dinilai Observer 1 Observer 2 

1 Menjelaskan konsep lingkaran dan luas lingkaran dengan 

menggunakan gambar. 

2 2 

2 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 4 4 

3 Membahas semua jawaban yang ada dipapan tulis. 3 3 

4 Memberikan evaluasi. 4 4 

5 Melakukan refleksi. 2 1 

Aktivitas Siswa 

1 Mendengarkan penjelasan guru mengenai konsep lingkaran dan 

luas gambar menggunakan gambar. 

3 3 

2 Mengerjakan soal secara berkelompok. 3 3 

3 Membahas jawaban yang sudah dikerjakan di depan kelas. 3 3 

4 Menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. 3 3 

 

Dalam Tabel 1 tampak berbagai aktivitas guru dan siswa. Dalam berbagai 

aktivitas itu sebagian sudah muncul aspek pembelajaran kontekstual, tetapi ada 

juga yang belum muncul. Pada kegiatan pembelajaran guru memulai kegiaatan 

dengan menjelaskan konsep dan luas lingkaran dengan menggunakan media 

gambar. Guru menggunakan cara mengajar yang biasa dilakukan seperti 

menjelaskan materi di depan kelas dan siswa hanya mendengarkan sambil 

mencatat di buku tulisnya. Terdapat beberapa siswa kadang mendengarkan sesaat 

penjelasan guru, kemudian kembali kepada kegiatannya seperti mencoret-coret 

atau menggambar buku tulisnya. Selain itu, guru memberikan contoh berdasarkan 

hasil gambaran lingkaran yang dibuat guru pada kertas karton.  

Guru sudah memberikan contoh-contoh secara konkret melalui gambar yang 

kasat mata maupun contoh yang bisa dibayangan siswa. Akan tetapi, sebaiknya 

guru dapat memberikan beberapa contoh lingkaran dengan benda yang ada di 

sekitar mereka, misalnya menampilkan benda jam berbentuk lingkaran, bukan 

sekadar gambar atau sekedar menyebutkan bendanya beserta bentuknya sehingga 

siswa dapat membayangkan dalam pikirannya mengenai bentuk dari jam tersebut 

secara lebih konkret.  

Di samping menggunakan gambar, guru juga menjelaskan tentang konsep 

lingkaran itu, sementara siswa pasif mendengarkan. Akibatnya, masih ada yang 

tidak konsentrasi, masih ada siswa yang corat-coret di buku. Berdasarkan uraian 

ini tampak bahwa pada pembelajaran 1, pada tahap awal, karakteristik kontekstual 

dalam pembelajaran, terutama konstruktivisme belum terlaksana karena guru 

masih terbiasa menggunakan teacher center sehingga siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran I ini. Untuk itu perlu adanya perbaikan agar kualitas pembelajaran 

selanjutnya lebih baik.  

Kegiatan selanjutnya guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Kegiatan 

ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik, guru sudah membagi kelompok 

berdasarkan gender yang heterogen. Pada aspek ini, guru sudah memenuhi syarat 

dalam pembelajaran kooperatif sebagai unsur kontekstual dengan membentuk 
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kelompok secara heterogen. Pada Gambar 1 tampak siswa sudah duduk 

berkelompok berdasarkan gender yang heterogen.  

 

   
(a)                                                                  (b) 

Gambar 1(a, b) Siswa Bekerja Secara Berkelompok dan Soal Kerja Kelompok 

Sumber: Dokumentasi 

      Kegiatan selanjutnya adalah siswa mengerjakan soal secara 

berkelompok. Guru tidak mempersiapkan lembar kerja kelompok yang berisi soal, 

tetapi guru menggunakan LKS sebagai soal dan buku tulis siswa sebagai lembar 

kerjanya. Pada Gambar 1(a) juga terlihat seorang siswa memegang LKS. LKS 

tersebut berisi soal-soal dengan multiple choice sehingga belum muncul 

karakteristik dari kontekstual, yaitu problem based seperti pada Gambar 1(b). 

Alangkah lebih baik guru sudah mempersiapkan lembar kerja kelompok dengan 

menggunakan soal berbasis masalah yang berhubungan dengan lingkungan sekitar 

siswa. 

Dalam mengerjakan soal, terdapat kelompok bekerja sama mengerjakan 

soal, ada pula kelompok mengerjakan soal secara sendiri-sendiri sehingga 

beberapa teman kelompoknya asyik berbicara. Ketika ada salah satu anggota 

kelompok tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan, dia hanya menyalin hasil 

pekerjaan kawannya tanpa meminta bantuan untuk menjelaskan bagaimana cara 

mengerjakannya. Hal ini disebabkan tidak ada perhatian guru saat memberikan 

arahan dalam mengerjakan soal secara berkelompok. Pada pertemuan selanjutnya, 

guru perlu terus memberikan arahan dengan berkeliling mendatangi setiap 

kelompok. 

Ketika membahas semua jawaban yang ada di papan tulis, guru meminta 

perwakilan anggota kelompok dari 2 kelompok yang dipilih secara acak untuk 

menuliskan jawaban berdasarkan hasil kerja kelompok. Siswa lain yang tidak 

ditunjuk memperhatikan temannya menulis jawaban di depan kelas dan ada juga 

beberapa siswa tidak memperhatikan. Kemudian, guru mengecek kebenaran 

jawaban yang telah di tulis. Pada aspek ini semua kelompok mengerjakan soal 

dengan benar. Akan tetapi, guru belum melibatkan seluruh siswa dalam 

membahas jawaban yang dijawab oleh kelompok. Diharapkan guru dapat 

melibatkan seluruh siswa dalam pembahasan hasil jawaban yang telah dikerjakan 

secara berkelompok. 

Kegiatan memberikan evaluasi, guru telah melaksanakannya dengan baik. 

Soal-soal yang diberikan berkesesuaian dengan tujuan pembelajaran, akan tetapi 

belum tersentuh contoh-contoh berdasarkan konteks lingkungan sekitar siswa. 

Guru memberikan soal evaluasi berupa soal multiple choice yang terdapat pada 

LKS. Pada pertemuan selanjutnya diharapkan guru dapat mempersiapkan soal-

soal yang berhubungan lingkungan sekitar siswa dan soal bersifat problem based.  
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Ketika kegiatan menyimpulkan pembelajaran, hampir seluruh siswa terlihat 

menyimpulkan secara bersama-sama. Hanya beberapa siswa yang diam tidak 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan bersama dengan guru. 

Sementara itu, kegiatan terakhir guru dan siswa melakukan refleksi. Guru sudah 

melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya guru hanya menyatakan bahwa pada 

pembelajaran ini siswa-siswa sudah cukup aktif dalam pembelajaran. Diharapkan 

pada pembelajaran yang akan datang guru mendorong siswa para siswa untuk 

merefleksi diri berbagai kesulitan atau hal-hal lain terkait kegiatan pembelajaran.  

 

Pembelajaran II 

Pembelajaran II membahas materi yang sama, Dalam pembelajaran ini, guru 

telah melakukan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pertemuan 

sebelumnya. Pada aspek menjelaskan konsep dan luas lingkaran sudah sangat 

baik. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan menyuruh siswa untuk 

menyebutkan contoh-contoh benda yang berbentuk lingkungan yang berada di 

dalam kelas. Siswa terlihat berpikir dan setelah menemukannya mereka berebut 

menyebutkan contoh-contoh benda yang ada di dalam kelas sehingga kelas 

menjadi gaduh seperti yang terlihat pada Gambar 2(a). Guru mengatur agar siswa 

tidak ribut saat menyebutkan contoh-contoh. Bagi siswa yang ingin menyebutkan 

contoh-contoh harus mengacungkan tangan dan menunggu guru untuk 

mempersilahkan dia untuk menyebutkannya. Satu per satu siswa menyebutkan 

contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran sambil guru mencatatnya di papan 

tulis hingga terkumpul 10 benda yang berbentuk lingkaran namun ada 3 benda 

yang tidak termasuk contoh benda yang berbentuk lingkaran seperti kacamata 

guru, titik tengah pada ventilasi kelas yang terlihat pada Gambar 2(b). 

 

 
Gambar 2(a,b) Proses Penyebutan Benda-benda di Lingkungan Sekitar Siswa 

        Sumber: Dokumentasi 

 

Setelah menyebutkan satu per satu contoh lingkaran yang berada di kelas, 

guru menampilkan beberapa gambar yang berhubungan dengan bentuk lingkaran 

mulai dari gambar kue hingga kolam renang seperti Gambar 4(a,b) dan siswa 

diminta menyebutkan nama-nama gambar tersebut. Dalam pembelajaran kedua 

ini, karakteristik kontekstual, yaitu konstruktivisme terlaksana. Guru memancing 

siswa mulai dari pertanyaan. Jika kue ini Ibu tarik garis dari ujung sini ke sini 

namanya apa? Ada yang masih ingat? Jika setengah dari garis tersebut disebut 

apa? Siswa dapat merumuskan luas lingkaran walaupun hanya beberapa orang 

saja yang dapat merumuskan berdasarkan ingatan pembelajaran. Selanjutnya, guru 
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kembali  menerangkan sebagai penguatan mengenai luas lingkaran dengan 

menggunakan karton putih yang ditempelkan di papan tulis. Kemudian guru 

menggambarkan lingkaran dengan jangka dan membelah lingkaran menjadi dua 

bagian secara horizontal. Garis tersebut digunakan untuk menerangkan mengenai 

jari-jari dan diameter dan dilanjutkan merumuskan rumus keliling dan luas 

lingkaran seperti pada gambar 3(c). Siswa pun terlihat mendengarkan penjelasan 

guru tanpa ada keributan dari siswa saat itu dan beberapa siswa mencatat 

penjelasan guru ke dalam buku tulisnya.  

   
                                                (a)                                            (b) 

Gambar 3 (a dan b) Guru Menampilkan Gambar, dan (b) Guru Menunjukkan Contoh Benda 

Berbentuk Lingkaran 

Sumber: Dokumentasi 

 

Pada pembelajaran II, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

sudah sangat baik karena guru membaginya dengan cara membagi siswa 

berdasarkan ranking. Siswa yang mendapat ranking 1-4 tidak terkumpul dalam 

satu kelompok. Mereka diletakkan di kelompok yang berbeda sehingga dalam 1 

kelompok terdapat siswa dengan kecerdasan yang tinggi, sedang, dan rendah. 

Berdasarkan hal tersebut guru sudah membagi kelompok secara heterogen, yang 

menunjukkan terlaksnanya aspek kooperatif dalam pembelajaran kontekstual. 

Siswa pun menerima pembagian kelompok tersebut tanpa ada yang protes. Selain 

itu, guru memberi arahan kepada siswa dan mengatur posisi duduknya. Pada 

aspek ini guru berhasil mempertahankannya.  

Ketika mengarahkan siswa mengerjakan soal secara berkelompok, guru 

sudah membuat lembar kerja kelompok yang berisi 2 soal. Soal tersebut berisi 1 

soal menggunakan contoh konkret dan soal nomor 2 soal cerita. Gambar 4(a) 

tampak soal dalam lembar kerja. Siswa pun merasa tertantang untuk mengerjakan 

soal tersebut. Terdapat 3 kelompok yang bekerja sama mengerjakan soal, sisanya 

hanya 2 orang yang terlihat mengerjakan soal, sisanya yang lain asyik bercerita. 

Guru pun menegurnya untuk bekerja bersama dengan kawannya, kemudian 

mereka berpura-pura ikut mengerjakan. Ketika gurunya berkeliling ke kelompok 

lain mereka kembali bercerita. Dalam aspek ini guru terus memberikan arahan 

untuk bekerja secara bersama-sama. Beberapa kelompok terlihat mengajari kawan 

1 kelompoknya saat mengerjakan soal seperti Gambar 4(b).  
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(a)                                                                            (b) 

Gambar 4 (a) Lembar Kerja, dan 4(b) Siswa Bekerja Kelompok Mengerjakan Soal                                                 

LKS 
     Sumber: Dokumentasi 

 

Ketika membahas semua jawaban yang ada di papan tulis, guru meminta 

perwakilan anggota kelompok dari 2 kelompok yang dipilih secara acak ditunjuk 

guru maju menuliskan jawaban berdasarkan hasil kerja kelompok. Siswa lain 

yang tidak ditunjuk terlihat beberapa siswa memperhatikan temannya menulis 

jawaban di depan kelas dan ada juga beberapa yang tidak memperhatikan. 

Kemudian, guru bersama siswa mengecek jawaban dan membahasnya secara 

bersama-sama. Jawaban yang telah dikerjakan kelompok 1 sudah benar, 

selanjutnya mengecek kebenaran soal no. 2 yang telah dikerjakan oleh kelompok 

3. Pada aspek ini semua kelompok mengerjakan soal dengan benar. Akan tetapi, 

guru belum melibatkan seluruh siswa dalam membahas jawaban yang dijawab 

oleh kelompok.  

Aspek memberikan evaluasi. Pada aspek ini, guru memberikan soal yang 

terdapat pada LKS. Soal-soal yang diberikan berkesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dan tersentuh contoh-contoh berdasarkan konteks lingkungan 

sekitar siswa. Pada aspek selanjutnya, menyimpulkan pembelajaran pada 

pembelajaran 2 hampir seluruh siswa menyimpulkan secara bersama-sama. Hanya 

beberapa yang diam tidak ikut menyimpulkan bersama dengan guru. Pada aspek 

terakhir, yakni melakukan refleksi, guru menyatakan bahwa pada pembelajaran ini 

siswa-siswa Ibu sudah aktif dalam pembelajaran kemudian menanyakan apakah 

ada yang masih belum memahami mengenai luas lingkaran.  

 

Pembelajaran III 

Pembelajaran III membahas materi yang sama, Dalam pembelajaran ini, 

guru telah melakukan evaluasi terhadap pembelajaran sebelumnya dan siswa 

mulai terbiasa menggunakan pembelajaran kontekstual sehingga terjadi 

peningkatan pada aktivitas guru pada kegiatan pembelajaran dalam aktivitas siswa 

pada aspek 5 serta aktivitas siswa pada aspek 1, 2, dan 4. Pada aspek 

konstruktivisme, aspek bertanya dan aspek kooperatif yang dilaksanakan pada 

kegiatan pembelajaran 1 dan 4 terjadi peningkatan pada aktivitas siswa pada Tabel 

2. 
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Tabel 2. Aktivitas Guru dan Siswa 

Aktivitas Guru 

No Aspek yang dinilai Observer 1 Observer 2 

1 Menjelaskan konsep lingkaran dan luas lingkaran dengan 

menggunakan gambar. 

4 4 

2 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 4 4 

3 Membahas semua jawaban yang ada dipapan tulis. 3 3 

4 Memberikan evaluasi. 4 4 

5 Menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. 4 4 

6 Melakukan refleksi 3 3 

Aktivitas Siswa 

1 Mendengarkan penjelasan guru mengenai konsep lingkaran dan 

luas gambar menggunakan gambar. 

4 4 

2 Mengerjakan soal secara berkelompok. 4 4 

3 Membahas jawaban yang sudah dikerjakan di depan 3 3 

4 Menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. 4 4 

 

Ketika menjelaskan konsep dan luas lingkaran sudah sangat baik, guru 

menggali pengetahuan awal siswa dengan menyuruh siswa untuk menyebutkan 

contoh-contoh benda yang berbentuk lingkungan yang berada di dalam kelas. 

Siswa menyebutkan dengan tepat 10 contoh dengan tepat benda-benda di sekitar 

kelas dengan tertib. Pada aspek ini juga muncul aspek bertanya. Siswa bertanya 

kepada guru mengapa kaca mata yang dikenakan guru bukan termasuk lingkaran 

tetapi termasuk lonjong? Guru menjelaskan kepada siswa mengapa kaca mata 

berbentuk lonjong. Setelah menyebutkan satu per satu contoh, guru menampilkan 

beberapa gambar yang berhubungan dengan bentuk lingkaran mulai dari gambar 

meja, kue, dan jam dinding. Satu per satu gambar ditampilkan siswa diminta 

menyebutkan nama-nama gambar tersebut. Dalam pembelajaran ketiga ini, 

karakteristik kontekstual, yaitu konstruktivisme terlaksana dengan sangat baik. 

Guru mengajukan beberapa pertanyaan. Ada yang masih ingat jika ibu menarik 

garis dari garis ujung sini hingga sini apa namanya? Kalau jari-jari dari mana 

sampai mana? Ada yang masih ingat rumus dari luas lingkaran? Berdasarkan 

kegiatan ini hampir seluruh siswa sangat aktif dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari guru berdasarkan ingatan pembelajaran sebelumnya. Kemudian 

siswa bertanya mengapa rumus lingkaran bisa menggunakan 3,14 atau 
22

7
 ? Guru 

menjelaskan dengan melibatkan siswa dalam merubah 
22

7
 dalam bentuk desimal 

sehingga siswa benar-benar paham mengapa 
22

7
 sama dengan 3,14. 

Kemudian guru memberikan beberapa soal untuk mengukur pengetahuan 

awal siswa. Soal-soal yang diberikan berupa soal cerita. Dari soal-soal tersebut 

siswa mampu mengerjakannya dengan tepat. Dapat disimpulkan bahwa siswa 

terjadi peningkatan signifikan pada aspek ini karena siswa sudah terbiasa dengan 

menggunakan aspek konstruktivisme ini. Guru mengharapkan dapat mencoba 

aspek ini kembali pada pembelajaran lainnya tampak pada Gambar 5 berikut ini. 
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     Gambar 5. Siswa Mengerjakan Soal 

                                             Sumber: Dokumentasi 

 

Untuk mengarahkan siswa mengerjakan soal secara berkelompok, guru 

membuat lembar kerja kelompok yang berisi 3 soal. Soal tersebut berisi 2 soal 

menggunakan contoh konkret dan soal nomor 1 soal cerita. Sambil membagian 

lembar kerja guru memberikan arahan agar siswa bekerja secara berkelompok, 

guru juga mempersilahkan siswa untuk belajar bersama temannya jika ada yang 

tidak paham. Guru juga memberitahukan bahwa guru menilai bukan berdasarkan 

individu tetapi berdasarkan kelompok. Jika kelompok jawaban tidak maksimal 

dan ada anggota yang tidak bekerja, maka semua anggota kelompok mendapatkan 

hasil yang sama. Pada saat siswa mengerjakan soal, semua kelompok beserta 

anggotanya sudah ikut bekerja sama mengerjakan soal. Pada aspek ini siswa 

sangat aktif tidak seperti pada pertemuan sebelumnya. 

 
                                            Gambar 6 Siswa Bekerja Kelompok 

                                            Sumber: Dokumentasi 

 

Berdasarkan paparan hasil aktivitas guru dan siswa, terdapat perbedaan 

pada aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran I, II, dan III. Dalam 

aktivitas guru pada pembelajaran I, aspek menjelaskan konsep dan luas lingkaran 

guru masih menggunakan cara mengajar yang biasa dilakukan, yaitu teacher 

center. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana (2005) & Trinova (2013) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran di hampir semua sekolah masih bersifat satu 

arah, guru mentransfer pengetahuan ke siswa (teacher center). Dengan 

menggunakan pembelajaran secara teacher center siswa terlihat tidak aktif dalam 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran II, guru menggali pengetahuan awal 

siswa dengan menyuruh siswa untuk menyebutkan contoh-contoh benda yang 

berbentuk lingkungan yang berada di dalam kelas sehingga siswa aktif dalam 

pembelajaran. Siswa terlihat berpikir kemudian berebut menyebutkan contoh-

contoh benda yang ada di dalam kelas. Berdasarkan hasil tersebut terlihat guru 

melakukan evaluasi diri terhadap pembelajaran sebelumnya. Dalam pembelajaran 

III, guru tetap menggunakan cara pembelajaran II, tetapi sudah melakukan 

perbaikan pada beberapa kegiatan. 
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Pada pembelajaran I, II, dan III, guru sudah melakukannya dengan sangat 

baik ketika membagi siswa dalam kelompok. Dalam proses itu, guru membagi 

kelompok berdasarkan gender dan kemampuan akademik yang berbeda. Hal ini 

sesuai dengan pembelajaran kooperatif sebagai unsur pembelajaran kontekstual. 

Menurut Arnis, dkk. (2012) pembelajaran secara kooperatif atau bekerja sama 

merupakan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-

kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Unsur 

yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif antara lain, (1) setiap anggota 

kelompok dituntut untuk memiliki rasa ketergantungan positif dengan anggota 

lainnya, (2) memiliki rasa tanggung jawab dan saling berkomunikasi antaranggota 

kelompok, dan (3) siswa dituntut untuk bisa memberikan pendapat, ide, dan 

menghargai pendapat orang lain. Untuk memaksimalkan manfaat pembelajaran 

kooperatif, sebaiknya keanggotaan kelompok heterogen artinya anggota terdiri 

dari siswa yang memiliki kemampuan akademik yang berbeda, jenis kelamin yang 

berbeda, suku yang berbeda, dan lain sebagainya. 

Aspek selanjutnya adalah mengerjakan soal secara berkelompok pada 

pertemuan I guru tidak membuat soal. Siswa diminta bekerja secara berkelompok 

untuk menjawab soal-soal yang terdapat pada LKS dan pada pembelajaran II guru 

memberikan 2 soal yang bersifat kontekstual dan problem based. Problem based 

sedangan pembelajaran III guru memberikan 3 soal. Ssoal bersifat kontekstual dan 

1 problem based. Problem based menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar memecahkan masalah dan keterampilan 

berpikir kritis dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu (Mustofa dkk, 2016).  

Terdapat perbedaan pada pembelajaran I, II, dan III terkait saat mengerjakan 

soal secara berkelompok. Pada pertemuan I hanya ada dua kelompok yang terlihat 

bekerja sama sedangkan pertemuan II  tiga kelompok yang terlihat bekerja sama 

sedangkan pada pembelajaran III semua siswa ikut terlibat dalam mengerjakan 

soal secara berkerja sama dengan cara yang berbeda. Ada beberapa kelompok 

yang terlihat bekerja sama mengerjakan soal dan ada kelompok yang membagi 

soal agar semua anggota kelompok ikut terlibat dalam pengerjaan soal. 

Berdasakan uraian tersebut, maka kerja sama dalam pembelajaran harus 

berdasarkan pada unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Menurut Wahyuni  dkk 

(2015), dengan menggunakan pembelajaran secara berkelompok, (1) kegiatan 

belajar semakin efektif, efisien, dan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

belajar siswa semakin baik, (2) daya serap klasikal telah mencapai nilai di atas 75 

dan ketuntasan klasikal telah mencapai nilai di atas 85. Hal ini berarti 

pembelajaran dianggap tuntas, dan (3) pemahaman siswa pada materi kerjasama 

di lingkungan sekolah menunjukkan kemajuan secara bertahap. Hal ini terbukti 

dengan perolehan nilai siswa pada tes evaluasi semakin baik, karena telah 

mencapai kriteria ketuntasan belajar klasikal nilai siswa setiap siklus yang 

mengalami peningkatan.  

Ketika membahas semua jawaban yang ada di papan tulis, pada pertemuan 

I, yang membahas hanya guru, pada pembelajaran II dan III guru bersama siswa 

membahas jawaban dan jawaban yang diperoleh kelompok benar semua. 

Kemudian, pada aspek memberikan evaluasi pada pembelajaran I, II, dan III guru 

sudah melaksanakannya sangat baik dengan berkesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, akan tetapi terdapat perbedaan. Pada pembelajaran III guru 

memberikan 3 soal untuk evaluasi, sedangkan pembelajaran II, 2 soal yang 
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diberikan, tetapi pembelajaran I belum tersentuh tersentuh contoh-contoh 

berdasarkan konteks lingkungan sekitar. Soal-soal yang diberikan sudah tersentuh 

konteks lingkungan sekitar siswa Guru memberikan soal yang terdapat pada LKS. 

Pada aspek menyimpulkan pembelajaran para pembelajaran I dan II hanya 

beberapa yang diam tidak ikut menyimpulkan bersama dengan guru. Sementara 

itu, pada pembelajaran III semua siswa ikut terlibat dalam evaluasi. Pada aspek 

terakhir melakukan refleksi. Refleksi merupakan respon terhadap hasil kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagai contoh siswa merenungi apa yang 

sulit dan mudah terhadap materi dan proses belajar yang telah dilakukannya 

(Komalasari, 2016:12). Pada pembelajaran I dan II telah terjadi perbaikan. 

Awalnya guru hanya memberikan komentar mengenai pelaksanaan pembelajaran, 

pembelajaran II dan III guru memberikan komentar bagaimana pembelajaran hari 

ini kemudian menanyakan apakah ada siswa yang masih belum memahami 

mengenai luas lingkaran.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di MI Miftahul Ulum 

Sidomoro, Kabupaten Malang dilaksanakan berdasarkan pembelajaran 

kontekstual. Akan tetapi, tidak semua unsur muncul dalam pemelajaran tersebut. 

Aspek kontekstual yang dominan mucul adalah konstruktivisme, bertanya, 

kooperatif, dan soal berbasis masalah. Pembelajaran yang dilakukan sebanyak 3 

kali pembelajaran. Adapun hasil dari pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

adalah terdapat perbedaan pada aktivitas guru dan aktivitas siswa, yakni terjadi 

peningkatan aktivitas dari pembelajaran I, II, dan III. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran kontekstual seperti 

yang dilakukan di dalam penelitian ini dapat memperbaiki kualitas pembelajaran 

yang diterapkan di kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada para guru untuk 

menjadikan pembelajaran kontekstual sebagai alternatif dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 
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Abstrak 

Dalam makalah ini dikaji tentang penyelesaian masalah siswa 

SD dalam menyelesaikan soal open ended. Topik matematika yang 

dikaji adalah permasalahan terkait operasi hitung campuran. Tujuan 

penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis perbedaan 

penyelesaian masalah pada  soal open ended pada siswa tingkat 

sekolah dasar swasta yang  menerapkan sistem pembelajaran berbeda. 

Metode penelitian ini adalah survey  dengan memberikan soal yang 

sama pada dua sekolah swasta tingkat dasar yang menggunakan 

system pembelajaran yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, 

didapatkan bahwa system pembelajaran tidak secara signifikan 

mempengaruhi kemampuan menyelesaikan masalah siswa,  namun 

yang mempengaruhi kemampuan menyelesaikan masalah siswa 

adalah cara  guru dalam menyikapi sistem pembelajaran yang 

diterapkan di sekolah dan cara guru dalam mengimplementasikannya 

di dalam pembelajaran khususnya dalam upaya  mengarahkan 

kontribusi siswa menyelesaikan masalah matematis. 

Kata kunci: sistem pembelajaran, penyelesaian masalah, soal open 

ended. 

 

Sistem adalah  kesatuan komponen-komponen yang saling berhubungan 

untuk mencapai suatu tujuan. Hamalik (2001) mendefinisikan sistem sebagai 

seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Terkait pengertian sistem, menurut UU RI No 20 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional dan juga meningkatkan mutu lulusan, ada beberapa sekolah yang 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan 

menerapkan kurikulum Internasional. Salah satu kurikulum internasional yang 

banyak digunakan di Indonesia adalah kurikulum Cambridge. Standar kurikulum 

Cambridge telah diakui oleh dunia sehingga hal ini menjadi pertimbangan utama 

mengapa kurikulum Cambridge dijadikan sebagai kurikulum tambahan di 

beberapa sekolah di Indonesia. Secara lebih lanjut dalam UU RI No 20 Tahun 

2003 dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan 

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 
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dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan.Dalam upaya memenuhi tuntutan perubahan lokal, 

nasional,dan global banyak sekolah di Indonesia berusaha meningkatkan mutu 

pendidikan dan mutu lulusan dengan menggunakan kurikulum tambahan dan 

mengelola manajemen sekolah sesuai tujuan dari masing-masing sekolah. 

Penilaian masyarakat tentang mutu dari suatu sekolah ditentukan 

berdasarkan mutu lulusan dari sekolah tersebut. Dalam meningkatkan mutu 

lulusan tidak terlepas dari peran serta guru dalam sistem pembelajaran yang ada di 

sekolah. Menurut Saifuddin (2004), sistem pembelajaran merupakan keterkaitan 

antara berbagai komponen dalam pembelajaran, yaitu (1) strategi 

pengorganisasian, (2) penyampaian, dan (3) pengelolaan pembelajaran. Strategi 

pengorganisasian terkait dengan perencanaan dalam pengimplementasian 

kurikulum ke dalam pembelajaran. Penyampaian pembelajaran terkait dengan 

pendekatan yang digunakan guru dalam pembelajaran. Menurut Suwangsih 

(2006) pendekatan pembelajaran merupakan suatu prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan satu atau 

lebih metode ataupun model pembelajaran. Metode dan model akan digunakan 

guru dalam mengemas suatu pembelajaran agar lebih menarik dan terarah 

untukmencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Pengelolaan pembelajaran terkait dengan manajerial kelas dan pengambilan peran 

guru dalam kegiatan pembelajaran guna menjadi fasilitator untuk menunjang dan 

memaksimalkan hasil belajar. Gambar 1 berikut merupakan bagan keterkaitan 

antar komponen dalam sistem pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Bagan Keterkaitan Komponen dalam Sistem Pembelajaran 
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pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Wahyudin dkk (2011) setiap 

sekolah mempunyai perencanaan tersendiri dalam mengimplementasikan 

kurikulum yang digunakan. Menurut Susilo (2007) dengan menambah kurikulum 

yang digunakan di suatu sekolah, maka tuntutan dalam pencapaian target dan 

tujuan pendidikan juga bertambah. Penambahan kurikulum dalam suatu sekolah 

tidak sertamerta hanya ingin menambahkan kurikulum, namun harus memenuhi 

syarat yang telah ditetapkan untuk mengadopsi kurikulum tersebut. Menurut 

Schmidt (dalam Deddy, 2016) syarat-syarat dalam mengadopsi suatu kurikulum 

terkait visi dan misi sekolah, kualitas guru, sarana dan prasarana, dan juga 

perijinan secara resmi dari pemerintah. Dengan segala persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh sekolah dalam mengadopsi kurikulum maka berdampak pada sistem 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah. 

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru matematika dalam 

pembelajaran mempengaruhi karakteristik siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan matematis. Hasil penelitian Pjares & Miller (2003) menyatakan 

bahwa penyelesaian masalah dalam matematika dipengaruhi oleh pengalaman 

menyelesaikan masalah selama siswa belajar tentang konsep matematika dan 

kepribadian siswa yang terbentuk selama pengalaman kegiatan penyelesaian 

masalah berlangsung.Penyelesaian permasalahan adalah  cara  yang  dilakukan  

siswa  dalam menemukan  solusi  dari  masalah  yang  diterimanya. Berdasarkan 

standar penyelesaian masalah matematis menurut NCTM (2000) dari pra TK 

sampai kelas 12 harus memungkinkan semua siswa untuk: (1) membangun 

pengetahuan baru tentang matematika melalui pemecahan masalah, (2) 

memecahkan masalah yang timbul dalam matematika dan dalam konteks lain, (3) 

menerapkan dan beradaptasi berbagai strategi yang sepatutnya untuk memecahkan 

masalah, dan (4) memantau dan merefleksikan proses pemecahan masalah 

matematika. Secara lebih lanjut, menurut NCTM (2000), dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan matematis hendaknya siswa memahami dan dapat 

membuktikan solusi penyelesaian sesuai pendapatnya dan mengomunikasikannya 

dengan bahasa yang sesuai. Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penyelesaian masalah matematis adalah ciri dari aktivitas matematika dan 

sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan matematis. 

Polya (dalam Musser, dkk, 2011) memberikan banyak pembelajaran untuk 

membantu siswa agar semakin baik dalam menyelesaikan permasalahan. Salah 

satu kontribusi terbesarnya adalah dengan memberikan 4 langkah dalam 

penyelesaikan suatu permasalahan yang dikenal dengan “Polya’s four-step 

process”. Keempat langkah tersebut adalah (1) understand the problem, (2) devise 

a plan, (3) carry out the plan, (4) look back. Musser, dkk (2011) juga menjelaskan 

bahwa ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematis 

yaitu dari masalah yang disajikan diubah ke dalam persamaan permasalahan 

menggunakan simbol matematika, menyelesaikan persamaan tersebut, 

menafsirkan jawabannya, dan meninjau apakah jawaban tersebut sudah sesuai 

dengan permasalahan yang diberikan. 

Pada pembelajaran matematika, perlu adanya penyampaian masalah yang 

tepat agar siswa dapat menggunakan konsep pembelajaran yang sudah dipelajari 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Pemberian suatu 
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permasalahan dalam kegiatan pembelajaran yang kontekstual akan membantu 

siswa agar pembelajaran matematika lebih bermakna. Menurut Sa’dijah & 

Sukoriyanto (2015) masalah adalah situasi yang membutuhkan penyelesaian 

dimana seseorang berkeinginan untuk menyelesaikannya. Pemecahan masalah 

matematika mencakup permasalahan dari tingkat yang sederhana hingga 

permasalahan yang membutuhkan investigasi secara mendalam. Perbedaan 

masalah dalam matematika menurut Sa’dijah & Sukoriyanto (2015) digolongkan 

dalam tingkat opennes. Tingkat opennes terdiri dari tiga macam soal yaitu (1) 

closed task, yaitu soal yang mempunyai satu jawaban dan satu cara untuk 

mendapatkan jawaban tersebut, (2) soal open middle, yaitu soal dengan satu 

jawaban benar dan ada berbagai macam cara untuk mendapatkannya, dan (3) soal 

open ended, yaitu soal yang mempunyai berbagai macam jawaban dan 

berbagaimacam cara untuk meyelesaikannya. Sa’dijah & Sukoriyanto (2015), 

mengungkapkan bahwa open ended task merupakan soal pemecahan masalah 

yang tergolong dalam tingkat opennes yang mengaitkan antara pemahaman 

konsep, keterampilan, dan pemahaman matematika. 

Memberikan pendekatan pembelajaran kepada siswa dalam meyelesaikan 

permasalahan matematis sangat berperan penting dalam pembelajaran 

matematika. Pendekatan pembelajaran matematika yang tepat akan melatih dan 

membantu siswa dalam mempelajari konsep, sifat, dan langkah yang kemudian 

dapat diaplikasikan ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Nelson & James 

(2002)  mendefinisikan  matematika  sebagai  ilmu  yang  tidak  terbatas  pada 

angka saja, tetapi keahlian dalam menggunakan prosedur untuk memahami dan 

mengaplikasikannya. Verschaffel (dalam Musser, 2011:04) menyatakan bahwa 

“Many children believe that the answer to a word problem can always be found 

by adding, subtracting, multiplying, or dividing two numbers.” Menurut 

Woodward, dkk (2012) sangat sedikit sekali guru/pendidik yang memberikan 

pemahaman kepada siswa terhadap konteks permasalahan yang sedang dihadapi 

sehingga banyak siswa ketika menyelesaikan suatu permasalahan hanya 

memasukkan apa yang diketahui kedalam konsep rumus yang sudah diberikan 

guru. Dengan pembisaan dalam menyelesaikan masalah, maka siswa akan mampu 

meningkatkan pemahaman konsep matematika yang telah dipelajari dan 

meningkatkan keterampilan matematika, sehingga jika menemui berbagai macam 

masalah dapat memahami konteks permasalahan yang dihadapi dan mampu 

memecahkan masalah tersebut dengan berbagai alternatif pemecahan masalah.  

 

METODE 

Soal yang sama diberikan kepada siswa kelas V dari dua instansi sekolah 

dasar swasta yang menggunakan sistem pembelajaran yang berbeda. Sekolah 

pertama adalah SD Laboratorium UM yang menggunakan kurikulum Cambridge 

dan Kurikulum 2013 yang telah diintegrasikan. Rombongan belajar berjumlah 32 

siswa dengan fasilitator 2 guru. Sekolah kedua adalah MI Miftahul Ulum 

Sudimoro yang menggunakan Kurikulum 2013. Rombongan belajar berjumlah 19 

siswa dengan fasilitator 1 guru. Soal yang diberikan adalah soal open ended yang 

kontekstual dengan materi operasi hitung campuran. Soal yang dimaksud adalah 

sebagai berikut, ‘Dalam ujian matematika diberikan soal 25 item. Setiap jawaban 

yang benar mendapatkan skor 4, setiap jawaban salah mendapat skor -2 dan untuk 

setiap soal yang tidak dijawab mendapatkan skor 0. Jika Retno mendapatkan skor 
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Gambar 2. Hasil penyelesaian masalah subjek A1 

yang menunjukkan pola penyelesaian  

masalah menurut Polya 

Gambar 3. Hasil penyelesaian masalah subjek A2 yang 

menunjukkan pola penyelesaian masalah 

menurut Musser dan Polya 

70, tentukan kemungkinan-kemungkinan Retno menjawab soal dengan benar, 

salah, atau  tidak menjawab? Jelaskan jawabanmu.’ 

Soal tersebut diberikan kepada siswa kelas V dengan waktu pengerjaan 

soal selama 15 menit dan memilih jawaban dari siswa yang menjawab benar 

untuk dijadikan subjek penelitian. Selanjutnya menganalisis hasil dari 

penyelesaian masalah dari subjek penelitianberdasarkan karakteristik penyelesaian 

masalah dan sistem pembelajaran yang diterapkan di masing-masing sekolah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah siswa mengerjakan soal dalam waktu yang sudah ditentukan, siswa 

mengumpulkan hasil penyelesaian masalah. Pada SD Laboratorium UM, dari 32 

siswa ada 3 (9%) siswa yang menjawab benar dan ada 29 (91%) siswa yang 

menjawab salah. Pada MI Miftahul Ulum, dari 19 siswa ada 2 (11%) siswa yang 

menjawab benar dan ada 17 (89%) siswa yang menjawab salah. MI Miftahul 

Ulum memiliki persentase jawaban benar yang lebih tinggi dari pada SD 

Laboratorium UM. Selanjutnya 2 jawaban benar dari masing-masing sekolah 

dijadikan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian yang berasal dari SD 

Laboratorium UM selanjutnya disebut sebagai A1 dan A2. Subjek penelitian yang 

berasal dari MI Miftahul Ulum selanjutnya disebut sebagai B1, dan B2.  

Berdasarkan hasil penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siwa dari 

sekolah yang berbeda ternyata memiliki karakteristik penyelesaian masalah yang 

berbeda pula. Menurut Polya (Musser, 2011) ada 4 langkah dalam menyelesaikan 

permasalahan matematis yaitu (1) understand the problem, (2) devise a plan, (3) 

carry out the plan, (4) look back. Secara lebih lanjut, Musser (2011) juga 

menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan matematis yaitu dari masalah yang disajikan diubah ke dalam 

persamaan permasalahan menggunakan simbol matematika, menyelesaikan 

persamaan tersebut, menafsirkan jawabannya, dan meninjau apakah jawaban 

tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang diberikan.  

Hasil penyelesaian masalah dari subjek penelitian A1 dan A2 yang 

menunjukkan pola dan karakteristik penyelesaian masalah dari SD Laboratorium 

UM yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Gambar 4. Hasil penyelesaian masalah subjek B1 yang 

tidak menunjukkan pola penyelesaian 

masalah menurut Musser dan Polya 

Gambar 5. Hasil penyelesaian masalah subjek B2 yang 

tidak menunjukkan pola penyelesaian 

masalah menurut Musser dan Polya 

 

Dari hasil penyelesaian masalah siswa SD laboratorium UM, A1 sudah 

dapat mengubah soal ke bentuk persamaan permasalahan menggunakan simbol 

matematika, menyesaikan permasalahan, namun A1 belum menafsirkan jawaban 

dan belum meninjau apakah jawabannya sudah sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan. A2 sudah dapat mengubah soal ke bentuk persamaan permasalahan 

menggunakan simbol matematika, menyelesaikan permasalahan, menafsirkan 

jawaban, dan meninjau apakah jawabannya sudah sesuai dengan permasalahan 

yang diberikan. A1 belum memenuhi tahapan penyelesaian masalah menurut 

Musser dan A2 sudah memenuhi tahapan penyelesaian masalah matematis 

menurut Musser. Berdasarkan tahapan penyelesaian masalah menurut Polya, A1 

berada pada tahapan ke 3 yaitu carry out the plan dan A2 berada pada tahapan 

terakhir yaitu look back. 

Selanjutnya, hasil penyelesaian masalah dari subjek penelitian B1 dan B2 

yang menunjukkan pola dan karakteristik penyelesaian masalah dari MI Miftahul 

Ulum Sudimoro yang ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil penyelesaian masalah siswa MI Miftahul Ulum Sudimoro, siswa 

terlebih dahulu menuliskan interpretasi dari masalah yang disajikan baru 

kemudian siswa menuliskan pelaksanaan perencanaan yang mewakili interpretasi 

dari penyelesaian masalah yang ditemukan siswa. Secara keseluruhan, hasil 

penyelesaian masalah dari B1 dan B2 tidak sesuai dengan tahapan penyelesaian 

masalah menurut Musser dan juga tidak sesuai dengan 4 tahapan penyelesaian 

masalah menurut Polya. 

Berdasarkan hasil penyelesaian masalah dari kedua sekolah terdapat 

karakteristik yang berbeda dari masing-masing siswa pada setiap sekolah. Siswa 

SD Laboratorium UM terlihat sudah terbiasa menyelesaikan masalah yang diawali 

dengan proses hingga ditemukannya jawaban, sedangkan siswa MI Miftahul 

Ulum Sudimoro langsung menuliskan hasil penafsiran dari penyelesaian masalah. 

Untuk pemahaman siswa terhadap soal, dari siswa SD Laboratorium UM maupun 

MI Miftahul Ulum Sudimoro sama-sama sudah memahami permasalahan 

sehingga jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan masalah yang diberikan. 

Dari 3 kemungkinan jawaban, siswa dari SD Laboratorium UM maupun MI 

Miftahul Ulum Sudimoro sudah bisa merepresentasikan 2 jenis jawaban. 
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Pola dan karakteristik dari penyelesaian masalah dari setiap siswa dari 

masing-masing sekolah mencerminkan sitem pembelajaran yang diterima siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Saifuddin (2004), sistem pembelajaran 

merupakan keterkaitan antara berbagai komponen dalam pembelajaran, yaitu (1) 

strategi pengorganisasian, (2) penyampaian, dan (3) pengelolaan pembelajaran. 

Strategi pengorganisasian terkait dengan perencanaan dalam pengimplementasian 

kurikulum ke dalam pembelajaran. Pada SD Laboratorium UM menggunakan 

kurikulum Cambridge dan Kurikulum 2013 yang sudah diintegrasikan. Kurikulum 

Cambridge diterapkan pada pelajaran matematika, bahasa inggris, dan IPA. Selain 

ketiga mata pelajaran tersebut menggunakan kurikulum 2013. Pada MI Miftahul 

Ulum Sudimoro, semua kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum Nasional 

yaitu Kurikulum 2013. 

Penyampaian pembelajaran terkait dengan pendekatan yang digunakan guru 

dalam pembelajaran. Menurut Suwangsih (2006) pendekatan pembelajaran 

merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan satu atau lebih metode ataupun model 

pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di SD Laboratorium UM, dikemas 

aktif, kreatif, menarik menggunakan multimedia sehingga membantu tercapainya 

kompetensi, kemandirian dan tanggung jawab siswa. Di Mi Miftahul Ulum 

Sudimoro kegiatan pembelajaran dikelas dalam pembelajaran yang sebagian besar 

masih berpusat pada guru sehingga keaktifan respon siswa masih sangat terkontrol 

dengan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di 

SD Laboratorium UM sudah sangat modern dari pada kegiatan pembelajaran di 

MI Miftahul Ulum Sudimoro. Fasilitas dan kenyamanan yang diberikan juga jauh 

sekali antara kedua sekolah ini. Hal ini juga dikarenakan standar minimum agar 

suatu sekolah dapat menggunakan kurikulum Cambridge menurut Schmidt 

(Direktur Regional Asia Pasifik dan Asia Tenggara Cambridge International 

Examinations) dalam Deddy (2106) adalah (1) memiliki visi dan misi yang sesuai 

dengan Cambridge; (2) kualitas guru harus memadai, khususnya dalam berbahasa 

inggris; (3) bangunan sekolah yang memadai, khususnya terkait bangunan 

laboratorium unutk kegiatan pembelajaran; dan (4) ada izin dari pemerintah. 

Pengelolaan pembelajaran terkait dengan manajerial kelas dan 

pengambilan peran guru dalam kegiatan pembelajaran guna menjadi fasilitator 

untuk menunjang dan memaksimalkan hasil belajar. Pada SD laboratorium UM 

dalam satu kelas ada 2 fasilitator guru, sedangkan pada MI Miftahul Ulum dalam 

satu kelas hanya ada 1 fasilitator guru. Fasilitator yang berbeda ini sangat 

mencolok sekali karena berdampak dalam kegiatan pembelajaran nantinya. 

Senjaya (2008) menyebutkan bahwa sebagai fasilitator, guru berperan 

memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Guru memberi ruang agar siswa dapat bereksplorasi di dalamnya 

untuk mengembangkan segala kompetensi yang ada di dalam dirinya, membangun 

kreativitas, kemandirian, dan juga tanggung jawab siswa dalam memproses suatu 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Laboratorium UM, ketika 

ada materi yang perlu diklarifikasi, satu guru mengklarifikasi satu guru lagi 

menjadi fasilitator secara keseluruhan. Ketiga siswa sedang melakukan suatu 

proses pembelajaran, guru membagi tugas agar semua siswa mendapatkan fasilitas 

dan memperoleh semua kebutuhan belajarnya dengan setara dan optimal. Pada MI 

Miftahul Ulum Sudimoro, satu guru berperan penuh dalam memanajemen kelas, 
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baik dari perencanaan pembelajaran hingga peran dalam proses pembelajaran juga 

dilakukan secara penuh untuk memfasilitasi semua siswa yang ada di kelas. 

Dalam pembelajaran matematika di SD Laboratorium UM lebih diarahkan 

untuk memulai sebuah pembelajaran dengan sebuah masalah. Masalah tersebut 

selanjutnya dijadikan sebagai stimulus agar siswa terlibat aktif dalam menemukan 

suatu penyelesaian dari masalah tersebut. Siswa dapat secara aktif 

mengkomunikasikan penyelesaian masalah yang di dapat dengan cara dan bahasa 

siswa sendiri. Tugas guru selanjutnya adalah memberikan klarifikasi dan 

penguatan kepada siswa agar konsep yang diterima siswa sama dan semakin kuat. 

Pada pelaksanaan pembelajaran di MI Miftahul Ulum Sudimoro, pembelajaran 

dilakukan dengan cara yang masih berpusat pada guru namun guru selalu 

berusaha supaya untuk mengaktifkan siswa dengan stimulus-stimulus berupa 

pertanyaan dan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan berdiskusi dalam 

kegiatan pembelajaran. Walaupun siswa aktif ketika kegiatan berdiskusi namun 

kepercayaan diri siswa untuk mengungkakan pendapatnya masih sangat 

kurang.Hasil dari pembelajaran yang dilakukan adalah proses penyelesaian 

masalah yang prosedural sesuai dengan rumus yang diberikan guru tanpa 

mengetahui asal mula dari rumus tersebut. Menurut Pjares & Miller (2003), 

penyelesaian masalah dalam matematika dipengaruhi oleh pengalaman 

menyelesaiakan masalah selama siswa belajar tentang konsep matematika dan 

kepribadian siswa yang terbentuk selama pengalaman kegiatan penyelesaian 

masalah berlangsung. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Sistem pembelajaran yang berbeda mempengaruhi pola dan karakteristik 

siswa dalam menyelesaikan soal open ended. Sistem pembelajaran mempengaruhi 

proses kegiatan pembelajaran dan pengambilan peran guru sehingga muncul 

perbedaan pada tipe penyelesaian yang ditunjukkan siswa pada soal open ended. 

Siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tunjangan fasilitas dan 

pendekatan yang diberikan guru yang lebih mendorong siswa lebih aktif dan 

kreatif menunjukkan proses penyelesaian yang lebih kompleks dan mengarah 

pada proses penyelesaian masalah menurut Polya maupun Musser. Hal tersebut 

sangat bagus karena siswa dapat mengeksplorasi kemampuannya dalam 

menyelesaikan suatu masalah matematis. Siswa yang melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan fasilitas sederhana dan pendekatan pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru menunjukkan proses pembelajaran yang kurang sesuai 

dengan proses penyelesaian masalah menurut Polya maupun Musser. Hal tersebut 

kurang bagus bagi siswa karena siswa hanya terfokus pada hasil jawaban saja dan 

tidak secara jelas mennjukkan proses yang dilalui untuk mendapatkan jawaban 

tersebut. 

Perbedaan penggunaan sistem pembelajaran di setiap sekolah adalah 

kebijakan dari masing-masing sekolah. Setiap sekolah berwenang dalam 

menentukan kurikulum apa yang akan digunakan asalkan bertujuan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan dalam UU RI No 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan meningkatkan mutu lulusan. 

Peran guru dalam menyikapi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan 

sekolah adalah dengan merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa dan juga dapat mengaktifkan serta memaksimalkan potensi-potensi dari 
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siswa. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang juga dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran. Namun, jika dalam kegiatan pembelajaran guru tidak bisa 

memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan sekolah maka 

fasilitas tersebut tidak akan bisa diberguna. Pada SD laboratorium UM dan MI 

Miftahul Ulum memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari penggunaan 

kurikulum, kebijakan fasilitator guru di kelas, sarana dan prasarana yang 

disediakan di sekolah. Namun, dari MI Miftahul Ulum Sudimoro dengan 

keterbatasan yang ada tidak mematahkan semangat untuk terus berusaha agar 

siswa memperoleh suatu kebermaknaan belajar.  
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Abstrak 

Keterampilan berpikir kritis seorang mahasiswa pendidikan 

matematika dapat dibentuk melalui proses belajar mengajar, yaitu 

melalui pendekatan menelaah proses berpikir yang dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk 

membentuk pola pikir kritis mahasiswa, kegiatan pembelajaran 

dirancang dengan permasalahan yang konkrit untuk menggiatkan 

proses berpikirnya. Salah satu permasalahan yang konkrit dalam 

kehidupan sehari-hari adalah masalah hitung peluang. Peluang suatu 

kejadian yang akan terjadi membutuhkan analisa yang serius, seorang 

mahasiswa harus mampu menghitung nilai kemungkinan dari suatu 

kejadian. Oleh karena itu diperlukan keterampilan berpikir kritis 

dalam menghadapi masalah peluang yang sering disajikan dalam 

bentuk soal cerita matematis. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam 

proses belajar mengajar untuk membentuk pola pikir kritis matematis 

pada mahasiswa adalah konsep “belajar dari kesalahan”. Proses 

berpikir yang dilakukan mahasiswa ketika menyelesaikan satu 

masalah hitung peluang dapat ditelaah dengan menganalisis kesalahan 

yang dilakukannya. Kajian secara mendalam tentang analisis 

kesalahan pada hasil kerja seorang mahasiswa dapat memperlihatkan 

proses berpikir yang dilakukannya. Merujuk pada kesalahan yang 

pernah dilakukannya, mahasiswa akan bersikap kritis dalam mengkaji 

penyebab kesalahan untuk mencegah kekeliruan yang pernah 

dilakukannya. Mahasiswa mampu menggali penyebab kesalahan, 

belajar dari kesalahan dan mampu menemukan teori yang tepat untuk 

setiap penyelesaian masalah hitung peluang. Konsep ini lah yang 

digunakan untuk membentuk pola pikir kritis mahasiswa dalam 

menyelesaikan setiap masalah soal cerita matematis, sehingga pada 

akhirnya mahasiswa memiliki keterampilan berpikir kritis matematis. 

Kata kunci: Analisis Kesalahan, Berpikir Kritis, Hitung Peluang 

 

 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 

globalisasi memberikan tantangan tersendiri dalam perkembangan serta 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat 

mempertahankan mutunya dengan menciptakan suatu upaya untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang memiliki potensi berpikir tingkat tinggi.Perguruan 

Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang akan menghasilkan sumberdaya 

manusia penerus masa depan bangsa. Masa depan bangsa ini tidak akan lepas dari 

peran seorang guru sebagai tenaga pendidik. Pendidikan matematika sebagai salah 
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satu jurusan di perguruan tinggi yang menghasilkan guru matematika. Guru 

matematika harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi agar siap tampil 

sebagai seorang pendidik. Hal ini merupakan tantangan bagi jurusan pendidikan 

matematika sebagai produsen guru matematika. 

Jurusan pendidikan matematika yang berkualitas diharapkan dapat 

menghasilkan lulusan yang memiliki potensi berpikir tingkat tinggi, ini 

merupakan modal dasar untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai aspek 

kehidupan.Keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diwujudkan jika 

kualitas pendidikan hanya terfokus pada kemampuan penguasaan materi saja. 

Oleh karena itu lembaga pendidikan harus lebih giat lagi untuk melakukan kajian 

metode pembelajaran sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan berpikir 

seorang peserta didik melalui keterampilan berpikir tingkat tinggi khususnya 

keterampilan berpikir kritis. Permasalahan yang menjadi kajian besar adalah 

“bagaimana membentuk pola pikir kritis mahasiswa melalui proses belajar 

mengajar?”. Matematika adalah ilmu yang melatih otak berpikir 

sehinggamahasiswa pendidikan matematika harus memiliki keterampilan berpikir 

tingkat tinggi yaitu berpikir kritis matematis. Keterampilan berpikir ini lah yang 

menunjukkan kualitas seorang mahasiswa, agar mereka mampu mengaplikasikan 

ilmunya untuk menyelesaikan setiap permasalahan.  

Proses belajar mengajar dapat digunakan untuk membentuk keterampilan 

berpikir kritis bagi mahasiswa yaitu melalui pendekatan menelaah proses berpikir 

yang dilakukannya. Mahasiswa dapat memberikan alasan yang benar pada setiap 

langkah yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Membangun pola 

pikir mahasiswa dapat dilakukan dengan meransang kemampuan berpikir 

mahasiswa ketika dihadapkan pada berbagai persoalan, bagaimana proses berpikir 

yang dilakukan mahasiswa sampai pada akhirnya dapat memiliki keterampilan 

intelektual dari berpikir. Untuk membentuk pola pikir kritis mahasiswa, kegiatan 

pembelajaran dirancang dengan permasalahan yang konkrit untuk menggiatkan 

proses berpikirnya. Salah satu permasalahan yang konkrit selalu ada dalam 

kehidupan sehari-hari adalah masalah hitung peluang. 

Masalah hitung peluang merupakan salah satu pokok bahasan dalam materi 

statistika. Masalah hitung peluang selalu ditemukan dalam segala aspek 

kehidupan. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

membutuhkan penyelesaian dengan menghitung peluang suatu kejadian. Peluang 

suatu kejadian yang akan terjadi membutuhkan analisa yang serius, seorang 

mahasiswa harus mampu menghitung nilai kemungkinan dari suatu kejadian.Oleh 

karena itu diperlukan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi masalah 

yang kompleks ini. Berdasarkan pengalaman penulis, dari total 51 orang 

mahasiswa mengikuti mata kuliah statistika matematika pada Tahun Ajaran 2015 

– 2016. Hasil evaluasi pada materi “hitung peluang dari suatu kejadian” diperoleh 

rata-rata nilai mahasiswa 43,82 dengan standar deviasi 17,53. Rendahnya tingkat 

pemahaman mahasiswa dalam memahami masalah hitung peluang 

mengindikasikan kemampuan berpikir mahasiswa yang masih rendah. Mahasiswa 

cendrung fokus menggunakan rumus yang diberikan tanpa memperhatikan 

konteks permasalahan yang sedang dibahas. Pada kasus lain banyak mahasiswa 

kebingungan dalam menentukan rumus mana yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan suatu soal masalah hitung peluang.   
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Pendekatan yang dapat diterapkan untuk membentuk pola pikir kritis 

mahasiswa dalam proses belajar mengajar adalah konsep “belajar dari kesalahan”. 

Pengalaman belajar dari kesalahan akan memberikan sumbangan besar dalam 

membentuk proses berpikir. Proses berpikir yang dilakukan mahasiswa ketika 

menyelesaikan satu masalah hitung peluang dapat ditelaah dengan menganalisis 

kesalahan yang dilakukannya. Kajian secara mendalam tentang analisis kesalahan 

pada hasil kerja seorang mahasiswa dapat memperlihatkan proses berpikir yang 

dilakukannya. Merujuk pada kesalahan yang pernah dilakukannya, mahasiswa 

akan bersikap kritis dalam mengkaji penyebab kesalahan untuk mencegah 

kekeliruan yang pernah dilakukan. Mahasiswa mampu menggali penyebab 

kesalahan, belajar dari kesalahan dan mampu menemukan teori yang tepat untuk 

menyelesaikan setiap masalah hitung peluang. Konsep analisiskesalahan ini dapat 

membentuk pola pikir kritis mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah soal 

cerita matematis, pada akhirnya mahasiswa memiliki keterampilan berpikir kritis 

matematis. 

 

PEMBAHASAN  

Berpikir Kritis  

Manusia diciptakan untuk berpikir. Kualitas kehidupan seseorang ditentukan 

oleh cara berpikirnya. Pemikiran yang berkualitas mampu memberikan inovasi 

dalam kehidupan seseorang. Seorang mahasiswa merupakan calon penerus masa 

depan bangsa yang harus selalu berinovasi dalam kehidupannya. Mahasiswa harus 

memiliki pemikiran yang dinamis, memahami masalah, menganalisissampai 

memperoleh suatu solusi.Kemampuan berpikir seperti ini termasuk jenis 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu jenis kemampuan berpikir tingkat 

tinggi adalah kemampuan berpikir kritis. 

Johnson (2002) menyatakan bahwa ”berpikir kritis adalah 

mengorganisasikan proses yang digunakan dalam aktifitas mental seperti 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, meyakinkan, menganalisis pendapat 

atau asumsi-asumsi dan penemuan ilmiah”. Paul & Elder (2005) menjelaskan 

”berpikir kritis merupakan cara bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dari 

hasil pemikiran menggunakan teknik sistemasi cara berpikir dan menghasilkan 

daya pikir intelektual dalam ide-ide yang digagas”. Williams (2011) 

mendefinisikan ”kemampuan berpikir kritis dalam ilmu sains adalah kemampuan 

untuk mendapatkan pengetahuan yang relevan dan reliabel tentang alam semesta”. 

Berdasarkan referensi di atas, penulis menyimpulkan kemampuan berpikir kritis 

merupakan suatu keterampilan berpikir untuk merealisasikan sistematika proses 

berpikir seseorang dan prilaku berpikir yang relevan dengan kemampuan kognitif 

yang dipahaminya sehingga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. 

Nitko & Brookhart (2011) menyatakan bahwa “instrument tes untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis adalah berupa test uraian”. Tes uraian 

mengandung deskripsi situasi kemudian diikuti dengan pertanyaan yang mengarah 

pada indikator kemampuan berpikir kritis tertentu.Tes uraian dalam matematika 

sering dikenal dengan soal cerita matematis.Soal cerita matematis merupakan 

suatu model soal dalam matematika yang menggambarkan masalah dunia nyata. 

Cottrell (2005) mengemukakan bahwa “critical thinking is a cognitive activity, 

associated with using the mind”. Mahasiswa dituntut mampu mengemukakan ide-

ide untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya.Berdasarkan 
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taksonomi Bloom yg telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl (2010), maka 

kemampuan berpikir kritis menempati bagian dimensi analisis (C4) dan evaluasi 

(C5). Hal ini mengindikasikan bahwa model soal cerita matematis merupakan 

model yang baik untuk mengembangan kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa karena merealisasikan hubungan antara sistematika proses berpikir  

dan prilaku berpikir yang relevan dengan kemampuan kognitifnya.  

Costa (dalam Mayadiana, 2009) mendefinisikan “individu yang berpikir 

kritis memiliki ciri-ciri diantaranya adalah pandai mendeteksi permasalahan, 

mampu membedakan informasi-informasi, suka mengumpulkan data untuk 

pembuktian faktual, mampu mengidentifikasi atribut-atribut benda, mampu 

membuat hubungan yang berhubungan antara satu masalah dengan masalah 

lainnya, mampu mendaftar alternatif pemecahan masalah dengan masalah lainnya, 

mampu menarik kesimpulan dan generalisasi dari data yang ada”.Edward Glaser 

dan Richard W. Paul (dalam Sihotang, 2012) menjelaskan “dalam berpikir kritis 

setidaknya memiliki kemampuan dasar berikut : 

1. Kemampuan untuk menentukan dan mengambil posisi yang tepat dalam 

mendiskusikan suatu masalah 

2. Pemikiran yang diberikan harus relevan dengan topik yang dibahas 

3. Argumen yang disampaikan harus rasional 

4. Memutuskan menerima atau menolak keputusan atas klaim yang dibuat 

oleh orang lain dengan alasan-alasan yang jelas 

5. Keputusan datang dari dalam diri sendiri”. 

Berdasarkan uraian diatas, seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik, akan berpikir 

secara jelas dan tepat dan dapat menggunakan ide yang abstrak untuk bisa 

membuat model penyelesaian masalah secara efektif. Kemampuan berpikir kritis 

matematis yang dimaksud adalah sebagai berikut  : 

1. Memiliki sistematika proses berpikir dan prilaku berpikir secara terbuka 

yang relevan dengan kemampuan kognitifnya serta mempunyai 

asumsiimplikasi dan konsekuensi yang logis 

2. Mampu membuat kesimpulan sebuah solusi yang jelas, tegas dan akurat 

tentang suatumasalah. 

Untuk mewujudkan kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa dibutuhkan 

suatu pendekatan untuk menemukan elemen – elemen penyusun kerangka berpikir 

yang akan digunakan dalam sistematika proses berpikir kritis matematis. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis kesalahan dalam soal 

cerita matematis. 

 

ANALISIS KESALAHAN 

Karnasih (2015) menjelaskan beberapa masalah yang dialami peserta didik 

dalam menyelesaikan soal cerita matematis berdasarkan hasil penelitian Nesher et 

al. (1982) dan Bell et al. (1984, 1989). Nesher et al. (1982) menyatakan “bahwa 

soal cerita yang melibatkan struktur logika yang sama dan operasi matematika 

yang sama memunculkan hasil yang berbeda dari perspektif anak”.Bell et al. 

(1984, 1989) juga mendokumentasikan hasil penelitian dimana “anak sering 

menghindari membaca teks soal cerita, dan mencoba menyelesaikan masalah 

dengan berfokus hanya pada bilangan yang ada dalam masalah”. 
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Beberapa kesalahan yang dialami peserta didik serta penyebabnya dalam 

menyelesaikan soal pada materi permutasi dan kombinasi sangat erat kaitannya 

dengan masalah hitung peluang.Yanti, dkk. (2016) menyatakan “(1) kesalahan 

dalam menuliskan apa yang diketahui.Penyebabnya adalah tidak teliti dalam 

membaca soal dan hanya menyingkat penulisan saja. (b) kesalahan dalam 

menentukan apa yang ditanyakan. Penyebabnya adalah tidak teliti dalam 

membaca soal (2) Kesalahan yang berhubungan dengan konsep permutasi dan 

kombinasi meliputi: (a) kesalahan dalam menggunakan dan menerapkan rumus. 

Penyebabnya adalah tidak teliti dan tidak dapat memahami maksud soal, (b) 

kesalahan dalam mencari permutasi.Penyebabnya adalah karena tidak paham 

tentang konsep permutasi dan sekedar memasukkan angka ke dalam rumus serta 

lupa karena adanya kemiripan dari kedua soal, (c) kesalahan dalam mencari 

kombinasi.Penyebabnya adalah karena tidak paham tentang kombinasi dan 

sekedar memasukkan angka ke dalam rumus dan serta lupa karena adanya 

kemiripan dari kedua soal (3) kesalahan dalam menghitung dan memasukkan 

angka ke dalam rumus.penyebabnya karena tidak teliti dalam menghitung dan 

memasukkan angka ke dalam rumus” 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat kecendrungan seorang untuk 

melakukan proses berpikir kritis sangat rendah. Dalam menyelesaikan soal cerita 

matematis, sejak dari masih anak-anak, seseorang sering tidak memahami apa 

yang sedang dibacanya dalam teks soal cerita, dan hanya mencoba untuk 

menyelesaikan masalah dengan berfokus hanya pada bilangan yang ada dalam 

masalah tersebut. Penelitian terdahulu di atas juga menjelaskan penyebab 

kesalahan yang dilakukan peserta didik, pada umumnya merupakan gambaran 

kondisi proses berpikir yang dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematis masih rendah. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai civitas akademik di 

perguruan tinggi harus meningkatkan proses berpikirnya dalam membahas soal 

cerita matematis. Keterampilan berpikir kritis dapat dicapai melalui belajar dari 

masalah, sehingga banyak pengalaman dalam menyelesaikan 

masalah.Pengalaman tersebut menumbuhkan sistematika proses berpikir yang 

menuntut latihan berpikir kritis pada setiap prosesnya dengan harapan untuk 

memperbaiki kesalahan proses berpikir dalam menyelesaikan masalah soal cerita 

matematis. 

White (2010) menjelaskan bahwa menurut Newman (1977, 1983), “Analisis 

kesalahan Newman dikembangkan untuk membantu guru ketika berhadapan 

dengan siswa yang mengalami kesulitan dengan masalah soal cerita 

matematis.Analisis kesalahan Newman mendukung praktek yang berlaku dan 

memberikan siswa pengalaman yang melibatkan latihan dengan harapan bahwa 

siswa akan memperbaiki kesalahan mereka dalam menyelesaikan masalah soal 

cerita matematis”. Newman(1977, 1983) dalam White (2010) menyatakan bahwa 

ketika menyelesaikan soal cerita matematisada lima tipe kesalahan yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Kesalahan membaca masalah (reading) yaitu suatu kesalahan yang sering 

dilakukan mahasiswa ketika tidak memiliki pemikiran yang relevan antara 

masalah yang dibahas pada soal dengan konsep hitung peluang. Mahasiswa 

tidak bisa menganalisa kondisi masalah yang terdapat pada soal. Oleh karena 

itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan berfikir kritis untuk menemukan 

makna dari setiap kata-kata yang ada pada soal dan memahami problematika 
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yang ada pada soal sehingga mahasiswa mampu menafsirkan makna dari kata-

kata pada soal kedalam istilah-istilah matematika khususnya konsep hitung 

peluang.  

2. Kesalahan memahami masalah (comprehension) yaitu suatu kesalahan dimana 

mahasiswa tidak dapat memperoleh informasi pada soal tentang konsep hitung 

peluang yang penting untuk menyelesaikan masalah pada soal. Mahasiswa 

juga sering mengalami kesulitan dalam menentukan masalah apa yang 

ditanyakan dalam soal. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berfikir kritis 

untuk menyampaikan argument yang rasional dalam menangkap informasi 

yang terkandung dalam soal yang berkaitan dengan konsep hitung peluang, 

sehingga dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan.  

3. Kesalahan transformasi masalah (transformation) yaitu suatu kesalahan tidak 

dapat mengidentifikasi operasi atau metode yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal. Mahasiswa tidak dapat menentukan konsep hitung 

peluang yang tepat untuk menyelesaikan soal. Setelah melakukan proses 

berfikir kritis dalam membaca dan memahami masalah, mahasiswa harus 

mampu berpikir yang melibatkan proses menghubungkan dan mengevaluasi 

semua situasi atau masalah secara rasional dan memutuskan untuk memilih 

suatu konsep hitung peluang yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

tersebut.  

4. Kesalahan keterampilan proses (processskill) yaitu suatu kesalahan tidak 

mengetahui prosedur yang dibutuhkan untuk mengerjakan operasi tentang 

konsep hitung peluang yang sudah diputuskan secara akurat. setelah diperoleh 

satu konsep hitung peluang yang tepat sesuai dengan masalah pada soal, 

mahasiswa harus berpikir kritis agar mampu mengaplikasikan konsep ilmu 

hitung peluang secara benar untuk menyelesaikan masalah pada soal. 

5. Kesalahan penulisan jawaban (encoding) yaitu kesalahan tidak dapat 

mengekspresikan penyelesaian tersebut ke dalam kalimat matematika yang 

dapat diterima. Mahasiswa harus melakukan proses berfikir kritis untuk 

mengaplikasikan konsep ilmu hitung peluang yang sudah diperoleh pada tahap 

sebelumya dalam kalimat matematika. Mahasiswa harus mampu menuliskan 

setiap langkah penyelesaian masalah dengan kalimat matematika yang benar. 

Lima tipe kesalahan ini lah yang akan digunakan untuk membentuk pola 

berpikir kritis matematis mahasiswa sehingga memiliki keterampilan khusus 

untuk menyelesaikan masalah hitung peluang.  

 

MASALAH HITUNG PELUANG 

Peluang Suatu Kejadian 

Jika A adalah suatu kejadian dari ruang contoh S, dengan n(S) merupakan 

banyaknya semua kemungkinan yang dapat terjadi dan n(A) merupakan 

banyaknya kemungkinan kejadian A, maka peluang kejadian A, P(A) adalah 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

Untuk menentukan n(A) dan n(S) menggunakan analisis kombinatorik 

(penggandaan, penjumlahan, permutasi dan kombinasi). 

 

Kaidah – Kaidah Peluang 
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Jika A merupakan suatu kejadian pada ruang contoh (S), P(A) adalah 

peluang kejadian A maka berlaku : 

1. 0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 

2. 𝑃(𝑆) = 1 

3. 𝑃(𝜙) = 0 

4. Komplemen kejadian A adalah kejadian bukan A ; ditulis Ac, maka peluang 

kejadian bukan A ; ditulis P(Ac) ) adalah  

𝑃(𝐴𝑐) = 1 − 𝑃(𝐴) 

 

5. Dua kejadian A dan B dikatakan saling terpisah lepas jika  

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0dan𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

 

Peluang Bersyarat 

 

Peluang bersyarat (Conditional probability) digunakan untuk menyatakan 

peluang untuk suatu kejadian bila kejadian lain telah terjadi. Peluang bersyarat 

adalah Peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian lain A telah 

terjadi, dalam kasus ini kejadian A mempengaruhi kejadian B dilambangkan 

dengan P(B|A) didefinisikan sebagai 

𝑃(𝐵|𝐴) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐴)
                 ;    𝑃(𝐴) > 0 

 

Kejadian Saling Bebas 

Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak 

mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. 

𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐵)atau                  P(A|B) = P(A) 

 

Kaidah Penggandaan  

Jika suatu tindakan kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus maka  

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴) 

Jadi peluang terjadinya A dan B sekaligus sama dengan peluang A digandakan 

dengan peluang terjadinya B bila A telah terjadi, karena kejadian (𝐴 ∩ 𝐵) dan 
(𝐵 ∩ 𝐴) setara maka tidak terjadi persoalan kejadian mana yang disebut A dan 

kejadian mana yang disebut B. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵 ∩ 𝐴) = 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴|𝐵) 

 

Kaidah penggandaan khusus, bila dua kejadian A dan B saling bebas maka 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) 

Kaidah penggandaan umum, jika dalam suatu percobaan kejadian-kejadian A1, A2, 

… ,Ak dapat terjadi maka 

𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴𝑘)
= 𝑃(𝐴1)𝑃(𝐴2|𝐴1)𝑃(𝐴3|𝐴1 ∩ 𝐴2) … 𝑃(𝐴𝑘|𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴𝑘−1) 

Jika kejadian 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘 saling bebas, maka 

𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴𝑘) = 𝑃(𝐴1)𝑃(𝐴2) … 𝑃(𝐴𝑘) 

 

Dalil Peluang Total 

Seandainya ruang sampel S dipartisi menjadi k bagian yaitu 𝑆1, 𝑆2, … 𝑆𝑘 

yang saling terpisah/lepas 𝑃(𝑆𝑖) ≠ 0 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 dan A adalah suatu sebarang 
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kejadian dalam S maka A bisa dinyatakan A = (A ∩ 𝑆1) ∪ (𝐴 ∩ 𝑆2) ∪ … ∪ (𝐴 ∩
𝑆𝑘),sehingga  

𝑃(𝐴) = 𝑃(A ∩ 𝑆1) + 𝑃(A ∩ 𝑆2) + ⋯ + 𝑃(A ∩ 𝑆𝑘) 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝑆1)𝑃(A|𝑆1) + 𝑃(𝑆2)𝑃(A|𝑆2) + ⋯ + 𝑃(𝑆𝑘)𝑃(A|𝑆𝑘) 

 

Dalil Bayes 

Jika kejadian – kejadian 𝑆1, 𝑆2, … 𝑆𝑘 adalah kejadian yang saling terpisah 

dan 𝑃(𝑆𝑖) ≠ 0 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 dengan ⋃ 𝑆𝑖 = 𝑆𝑘
𝑖=1  maka untuk sebarang kejadian 

A himpunan bagian dari S dengan P(A) ≠ 0 berlaku 

𝑃(𝑆𝑖|𝐴) =
𝑃(𝑆𝑖)𝑃(𝐴|𝑆𝑖)

𝑃(𝐴)
 

𝑃(𝑆𝑖|𝐴) =
𝑃(𝑆𝑖)𝑃(𝐴|𝑆𝑖)

𝑃(𝑆1)𝑃(A|𝑆1) + 𝑃(𝑆2)𝑃(A|𝑆2) + ⋯ + 𝑃(𝑆𝑘)𝑃(A|𝑆𝑘)
 

dengan kata lain dalil bayes menyatakan peluang kejadian 𝑆𝑖 terjadi jika kejadian 

A sudah terjadi. 

 

PERANAN ANALISIS KESALAHAN DALAM MASALAH HITUNG 

PELUANG UNTUK MEMBENTUK POLA PIKIR KRITIS MATEMATIS 

 

Menelaah kemampuan berpikir kritis pada setiap tahap dalam analisis 

kesalahan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan terbentuknya pola pikir 

kritis matematis sehingga dapat memberikan solusi yang tepat tentang suatu 

masalah. Analisis kesalahan Newman digunakan untuk membentuk keterampilan 

berpikir kritis matematis seorang mahasiswa. Analisis kesalahan dari suatu soal 

yang pernah diselesaikan seorang mahasiswa akan menuntun mahasiswa untuk 

mengetahui kesalahan yang pernah dilakukan pada setiap langkah saat proses 

menyelesaikan soal, sehingga ada suatu upaya dalam diri mahasiswa untuk tidak 

akan mengulangi kesalahan tersebut. Penulis menggunakan analisis kesalahan 

Newman untuk membentuk sistematika proses berpikir seorang mahasiswa yang 

memiliki prilaku berpikir secara terbuka berdasarkan kemampuan kognitif yang 

dimilikinya, yaitu : 

1. Membaca (Reading) 

Kesalahan yang terjadi pada kelompok ini terjadi karena tidak mengetahui 

kata kunci atau simbol yang menjadi permasalahan dalam soal. Mahasiswa 

sering salah dalam memahami problematika dalam soal, hal ini bisa terjadi 

tidak memahami konteks permasalahan, tidak memahami kata-kata atau 

bahasa yang digunakan dalam soal.  

Klasifikasi kesalahan dalam hal membaca ini perlu dilakukan upaya 

melalui proses berpikir kritis dimana mahasiswa harus mampu mengenali 

dan menelaah situasi permasalahan yang ada pada soal. Mahasiswa harus 

bisa menemukan makna dari setiap kata-kata yang ada pada soal dan 

memahami problematika yang ada pada soal sehingga mahasiswa mampu 

menafsirkan makna kata dari kata-kata pada soal kedalam istilah-istilah 

matematika . 

2. Pemahaman (Comprehension) 

Kesalahan ini terjadi ketika mahasiswa sudah bisa mengetahui kata kunci 

yang menjadi masalah namun tidak dapat memahami arti dari kata kunci 

tersebut. Mahasiswa keliru dalam memahami informasi yang diberikan 
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oleh soal, informasi seputar konteks soal serta pertanyaan yang menjadi 

permasalahan harus diselesaikan. Klasifikasi kesalahan ini membutuhkan 

upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui proses berpikir kritis 

dengan menganalisa setiap permasalahan dengan seksama sampai dapat 

memperoleh informasi matematis yang tepat menyangkut inti 

permasalahan. 

3. Transformasi (Transformation) 

Tidak dapat mentransformasi konteks permasalahan kedalam bentuk 

persoalan matematis, sehingga mahasiswa tidak dapat menemukan kata 

kunci dari persoalan yang sedang dihadapi. Mahasiswa tidak mampu 

menuliskan bentuk matematis berdasarkan teori yang relevan dengan soal. 

Disini perlu adanya upaya proses berpikir mempertimbangkan data dan 

memberikan argumentasi sesuai kondisi permasalahan pada soal. 

Mahasiswa perlu mengidentifikasi operasi atau metode yang diperlukan 

untuk menyelesaikan soal.  

4. Keterampilan proses (Process Skill) 

Dapat memilih konsep hitung peluang yang sesuai dengan permasalahan, 

tetapi tidak bisa menyelesaikan operasi dengan akurat. Mahasiswa 

mengetahui prosedur yang dibutuhkan untuk mengerjakan langkah-

langkah penyelesaian secara akurat. setelah diperoleh satu konsep hitung 

peluang yang tepat sesuai dengan masalah pada soal, mahasiswa harus 

mampu mengaplikasikan konsep ilmu hitung peluang secara benar untuk 

menyelesaikan masalah pada soal.  

5. Kemampuan mengkode (Encoding ability) 

Mahasiswa dapat menunjukkan konsep hitung peluang sebagai 

penyelesaian yang tepat tetapi menulis jawaban yang keliru. Dalam hal ini, 

mahasiswa dituntut untuk kritis dalam memeriksa kesesuaian solusi yang 

diperoleh dengan permasalahan yang ada pada soal. Mahasiswa juga perlu 

mengekspresikan penyelesaian tersebut ke dalam kalimat matematika yang 

dapat diterima. Sehingga mahasiswa mampu menuliskan setiap langkah 

penyelsesaian masalah dengan kalimat matematika yang benar 

 

Berdasarkan pendekatan analisis kesalahan Newman, dalam masalah hitung 

peluang penulis menyusun sistematika pola berpikir kritis matematis 

mahasiswa sebagai berikut :  

1. Mengenali Informasi dan persoalantentang problematika matematis yang 

ada pada soal. Konsep pemikiran ini dimuat dalam jawaban dari 

pertanyaan ”kata – kata matematis apa yang diperoleh dari soal ?”. 

2. Menelaah gagasan/ide dalam soal berdasarkan sudut pandang yang relevan 

dengan kajian matematis. Konsep pemikiran ini termuat dalam jawaban 

dari pertanyaan ”informasi matematis apa yang diperoleh dari soal?”. 

3. Mengaplikasikan konsep pemikirandalam model matematis tentang 

gagasan/ide yang ada pada soal.Konsep pemikiran ini dimuat dalam 

jawaban dari pertanyaan ”model matematis apa yang cocok untuk 

penyelesaian soal?”. 

4. Menggunakan operasi matematis yang tepat untuk menyelesaikan model 

matematis yang diperoleh dari soal.Konsep pemikiran ini dimuat dalam 

jawaban dari pertanyaan ”tuliskan operasi matematis yang sesuai dengan 
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model matematis untuk menyelesaikan masalah?” 

5. Menuliskan penyelesaian model matematis dengan menggunakan operasi 

matematis yang benar sebagai solusi dari permasalahan pada soal.Konsep 

pemikiran ini dimuat dalam jawaban dari pertanyaan ”bagaimana 

penyelesaian model matematis dengan operasi yang tepat sebagai solusi 

dari permasalahan pada soal ?”. 

Peranan analisis kesalahan dalam membentuk pola pikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah hitung peluang disajikan pada contoh soal. 

 

Contoh Soal 1 : 

Rapat pengurus organisasi pemuda dihadiri oleh tiga orang laki-laki dan empat 

orang perempuan. Pengurus organisasi ini sepakat untuk mengutus lima orang 

diantara mereka untuk mewakili organisasinya dalam panitia perayaan hari 

kemerdekaan Republik Indonesia. Berapakah peluang paling sedikit terpilih tiga 

perempuan untuk mewakili organisasi pemuda tersebut? 

 

Peranan metode yang digunakan dalam analisis kesalahan untuk membentukpola 

berpikir kritis, langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Kata – kata matematis apa yang diperoleh dari soal? 

• Memilih 5 orang pengurus dari 7 orang yang hadir dalam rapat untuk 

mewakili organisasi 

• Peluang paling sedikit terpilih 3 perempuan untuk mewakili organisasi 

2. Informasi matematisapa yang diperoleh dari soal? 

• Diketahui : Ruang Sampel = tindakan pemilihan 5 objek dari 7 objek 

yang ada 

Kejadian A = paling sedikit terpilih 3 perempuan 

• Ditanya  : Peluang kejadian A ? 

3. Model matematisapa yang cocok untuk penyelesaian soal? 

Berdasarkan analisis dari informasi yang diperoleh pada tahap 2, maka 

metode yang cocok adalah masalah hitung peluang dari suatu kejadian 

dengan rumus : 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

4. Tuliskan operasi matematis yang sesuai dengan model matematis untuk 

menyelesaikan masalahhitung peluang dari suatu kejadian?  

Berdasarkan analisis pada tahap 3 dilakukan proses berikut untuk 

menyelesaikan masalah hitung peluang suatu kejadian, yaitu : 

• Menentukan banyaknya peristiwa pada ruang sampel; n(S). 

• Menentukan banyaknya peristiwa pada kejadian ;n(A). 

• Menentukan nilai peluang kejadian A; 𝑃(𝐴). 

5. Bagaimana penyelesaian model matematis dengan operasi yang tepat 

sebagai solusi dari permasalahan pada soal? 

• Menentukan banyaknya peristiwa pada ruang sampel; n(S). 

tindakan pemilihan 5 objek dari 7 objek yang ada ⇒ 𝑛(𝑆) = (
7
5
) = 21 

• Menentukan banyaknya peristiwa pada kejadian ;n(A). 

Kejadian A = paling sedikit terpilih 3 perempuan pada tindakan memilih 5 

orang dari 7 orang pengurus, maka kemungkinan ini dijelaskan oleh 
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operasi memilih perempuan dan laki-laki yang dapat dituliskan sebagai 

berikut? 

➢ 3 perempuan + 2 laki-laki ⇒ (
4
3
) . (

3
2
) = 12 

➢ 4 perempuan + 1 laki-laki ⇒ (
4
4
) . (

3
1
) = 3 

Dua kemungkinan diatas memenuhi operasi yang dijelaskan oleh kejadian 

A, sehingga diperoleh 𝑛(𝐴) = 12 + 3 = 15 

• Menentukan nilai peluang kejadian A; 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

15

21
= 0.714 

 

Contoh Soal 2 : 

Mahasiswa yang terdaftar pada suatu kelas metode statistika tahun ini terdiri dari 

enam laki-laki dan delapan belas perempuan. Mahasiswa ini akan dibagi menjadi 

enam kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas empat orang. Berapa 

peluang tepat setiap kelompok memiliki satu mahasiswa laki-laki? 

 

Peranan metode yang digunakan dalam analisis kesalahan untuk membangun pola 

berpikir kritis, langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Kata – kata matematis apa yang diperoleh dari soal? 

24 mahasiswa, 6 laki-laki dan 18 perempuan akan dibagi menjadi 6 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang 

Peluang setiap kelompok memiliki satu mahasiswa laki-laki 

2. Informasi matematis apa yang diperoleh dari soal? 

• Diketahui : pembagian 24 mahasiswa menjadi 6 kelompok dengan 

ketentuansetiap kelompok terdiri dari 4 orang. 

Beberapa kejadian dapat terjadi sekaligus yaitu kejadian untuk 

menempatkan mahasiswa laki-laki paling sedikit satu pada setiap 

kelompok, didefinisikan kejadiannya sebagai berikut : 

𝐴1 = Kejadian laki – laki pertama dan kedua berada pada kelompok 

yang berbeda 

𝐴2 = Kejadian laki-laki pertama, kedua, dan ketiga berada pada 

kelompok yang berbeda 

𝐴3 = Kejadian laki-laki pertama, kedua, ketiga dan keempat berada pada 

kelompok yang berbeda 

𝐴4 = Kejadian laki-laki pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima 

berada pada kelompok yang berbeda 

𝐴5 = Kejadian laki-laki pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan 

keenam berada pada kelompok yang berbeda  

• Ditanya: Peluang tepat setiap kelompok memiliki satu mahasiswa 

laki-laki? 

3. Model matematisapa yang cocok untuk penyelesaian soal? 

Berdasarkan analisis dari informasi yang diperoleh pada tahap 2, maka 

metode yang cocok adalah masalah hitung peluang kaidah penggandaan 

umum, kejadian – kejadian A1, A2, … , A5 dapat terjadi sekaligus maka nilai 

peluangnya dapat ditentukan dengan rumus berikut : 

𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴5)
= 𝑃(𝐴1)𝑃(𝐴2|𝐴1)𝑃(𝐴3|𝐴1 ∩ 𝐴2) … 𝑃(𝐴5|𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴4) 

4. Tuliskan operasi matematis yang sesuai dengan model matematis untuk 
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menyelesaikan masalah hitung peluang dari suatu kejadian?  

Berdasarkan analisis pada tahap 3 dilakukan proses berikut : 

• Menentukan nilai 𝑃(𝐴1) 

• Menentuan nilai 𝑃(𝐴2|𝐴1) 

• Menentukan nilai 𝑃(𝐴3|𝐴1 ∩ 𝐴2) 

• Menentukan nilai 𝑃(𝐴4|𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3) 

• Menentukan nilai 𝑃(𝐴5|𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴4) 

• Terakhir menentukan nilai 𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴5) 

5. Bagaimana penyelesaian model matematis dengan operasi yang tepat 

sebagai solusi dari permasalahan pada soal? 

• A1 adalah kejadian laki-laki pertama dan kedua berada pada kelompok 

yang berbeda. Andaikan kita tetapkan posisi salah satu laki-laki, maka 

mahasiswa laki-laki yang kedua memiliki 23 tempat yang mungkin, 

dan 20 diantaranya berbeda kelompok dengan mahasiswa laki-laki 

yang pertama. 

Jadi P(A1) = 
20

23
 

• Sekarang asumsikan bahwa mahasiswasiswa laki-laki pertama dan 

kedua sudah berada pada kelompok yang berbeda. Untuk mahasiswa 

laki-laki yang ketiga ada 22 tempat yang tersedia, dan 16 tempat untuk 

kelompok yang berbeda.  

Jadi P(A2|A1) = 
16

22
 

• Selanjutnya mahasiswa laki-laki keempat punya 21 tempat yang 

tersedia, dan 12 diantaranya berbeda kelompok dengan tiga mahasiswa 

laki-laki lainnya.  

Jadi P(A3|A1 A2) = 
12

21
 

• Selanjutnya mahasiswa laki-laki yang kelima punya 20 tempat 

tersedia, dan 8 diantaranya berbeda kelompok dengan empat 

mahasiswa laki-laki lainnya.  

Jadi P(A4|A1 A2A3) = 
8

20
 

• Selanjutnya mahasiswa laki-laki yang keenam punya 19 tempat yang 

tersedia, dan 4 diantaranya berbeda kelompok dengan lima mahasiswa 

laki-laki lainnya.  

Jadi P(A5|A1 A2A3A4) = 4/19 

• Sehingga diperoleh nilai peluang tepat setiap kelompok memiliki satu 

mahasiswa laki-laki pada kasus di atas adalah 

𝑃 (𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴5)
= 𝑃(𝐴1)𝑃(𝐴2|𝐴1)𝑃(𝐴3|𝐴1 ∩ 𝐴2) … 𝑃(𝐴5|𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴4) 

𝑃 (𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ … ∩ 𝐴5) =  
20

23
 x 

16

22
 x

12

21
 x 

8

20
x 

4

19
=

1024

33649
= 0.03 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pendekatan analisis kesalahan Newman, dalam masalah hitung 

peluang penulis menyusun sistematika untuk membentuk pola pikir kritis 

matematis mahasiswa sebagai berikut :  

1. Mengenali Informasi dan persoalan tentang problematika matematis yang 
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ada pada soal. 

2. Menelaah gagasan/ide dalam soal berdasarkan sudut pandang yang relevan 

dengan kajian matematis. 

3. Mengaplikasikan konsep pemikirandalam model matematis tentang 

gagasan/ide yang ada pada soal.  

4. Menggunakan operasi matematis yang tepat untuk menyelesaikan model 

matematis yang diperoleh dari soal. 

5. Menuliskan penyelesaian model matematis dengan menggunakan operasi 

matematis yang benar sebagai solusi dari permasalahan pada soal.  
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Abstrak 

Perkalian merupakan salah satu operasi hitung dasar matematika 

yang harus dikuasai siswa. Siswa tidak hanya dituntut untuk dapat 

memahami konsep perkalian tetapi juga terampil melakukan operasi 

perkalian tanpa bantuan alat hitung. Keterampilan melakukan operasi 

perkalian merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematis. Mustahil, 

siswa yang gagap dalam melakukan operasi perkalian akan lancar 

menyelesaikan masalah matematis yang melibatkan perkalian. Untuk 

dapat terampil melakukan operasi perkalian, minimal siswa harus 

menguasai atau hafal perkalian dasar hingga 10 × 10. Namun 

faktanya, hal ini masih menjadi masalah bagi banyak siswa terutama 

pada siswa Sekolah Dasar (SD). Sejalan dengan teori Karl Buhler, 

bahwa siswa SD senang dengan bermain. Karena itu, perlu dirancang 

sebuah konsep pembelajaran dalam bentuk permainan untuk 

menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam menghafal 

perkalian dasar hingga 10 × 10. Artikel ini bertujuan untuk 

memaparkan suatu rancangan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan konsep dimaksud,  yang diperkenalkan dengan nama  

Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game). 

Kata Kunci: multiplication war game, permainan perang perkalian, 

motivasi menghafal perkalian 

 

Perkalian merupakan operasi hitung dasar matematika yang sangat penting 

dan harus dikuasai siswa selain dari penjumlahan, pengurangan dan pembagian. 

Konsep perkalian sudah diberikan di kelas 2 SD pada semester 2, baik pada 

sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun Kurikulum 2013. Hal ini tertuang 

pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Dewasa ini, beredar suatu pendapat di kalangan guru SD kelas rendah 

bahwa siswa tidak dituntut untuk hafal perkalian dasar, yang paling penting 

adalah siswa memahami konsep perkalian. Pendapat ini merupakan suatu hal yang 

keliru. Mungkinkah siswa yang tidak hafal perkalian dasar akan terampil 

melakukan operasi perkalian tanpa bantuan alat hitung? It’s impossible. Perlu 

diingat, bahwa siswa dilarang menggunakan alat hitung baik ketika proses 

pembelajaran maupun di saat mengikuti ujian. Jika siswa tidak terampil 

melakukan perkalian dasar, mungkinkah mereka terampil menyelesaikan masalah 

matematis yang melibatkan operasi perkalian? Tentu saja itu tidak mungkin, 

mailto:nurizzati@umrah.ac.id
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meskipun mereka memahami konsep perkalian. Karena itu, sangat logis jika siswa 

dituntut tidak hanya memahami konsep perkalian tapi juga hafal perkalian, 

setidaknya perkalian dasar hingga perkalian 10 x 10. 

Untuk menanamkan konsep perkalian pada siswa sekolah dasar, banyak 

pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan, seperti; Realistic Mathematic 

Education (RME), Contextual Teaching and Learning (CTL) dan inquary. Namun 

dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini hanya menekankan pada pemahaman 

konsep perkalian dan tidak menuntut siswa hingga hafal perkalian, minimal 

perkalian dasar hingga perkalian 10 x 10. Hal ini mengakibatkan banyak siswa 

yang sudah duduk dikelas 3, kelas 4, kelas 5 dan bahkan  kelas 6 masih gagap 

dalam melakukan perkalian. Pada hal pada kelas-kelas ini, siswa sudah harus 

mampu menerapkan perkalian dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti 

masalah jual beli, masalah berkenaan dengan penerapan FPB (Faktor Persekutuan 

Terbesar) dan KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dan masalah berkenaan 

dengan luas serta keliling bangun datar (Permendiknas Nomor 22, 2006 dan 

Permendikbud Nomor 24, 2016).  

Berdasarkan data empiris, banyak ditemui siswa SD yang belum 

menguasai perkalian dasar, yaitu perkalian dua bilangan dimana setiap 

bilangannya terdiri dari satu angka serta perkalian 10 x 10. Hal ini tentu akan 

mengganggu proses pembelajaran matematika pada kelas-kelas tingkat lanjutan, 

seperti yang dikeluhkan oleh banyak guru SD kelas tinggi dan bahkan oleh guru 

matematika sekolah menengah.  

Dalam beberapa kesempatan, penulis mengajukan pertanyaan seputar 

operasi perkalian dasar hingga 10 x 10 kepada siswa kelas 6 SD di beberapa 

sekolah. Pertanyaan diajukan secara acak. Faktanya, hampir 50% siswa tersebut 

belum terampil melakukan operasi perkalian dasar, meskipun mereka memahami 

konsep perkalian. Contohnya, penulis mengajukan pertanyaan: “Berapa hasil dari 

8 x 7?” Reaksi siswa: ada yang diam, ada yang melakukan penjumlahan berulang 

terhadap bilangan 7, ada yang menjawab tapi salah, tentunya juga ada yang dapat 

menjawab dengan benar namun dengan menggunakan waktu relatif lebih lama. 

Jika untuk menentukan hasil dari 8 x 7, siswa harus menghitung 

7+7+7+7+7+7+7+7 maka mustahil mereka akan mampu menentukan hasil 87 x 

78 dalam waktu singkat tanpa bantuan alat hitung.  

Begitu pentingnya keterampilan perkalian ini, mau ataupun tidak, siswa 

harus menguasainya minimal terampil melakukan perkalian dasar hingga 10 x 10 

tanpa bantuan alat hitung, karena ini menjadi pondasi atau dasar perkalian untuk 

bilangan yang lebih besar. Perkalian bilangan yang lebih besar akan lebih mudah 

dilakukan oleh siswa jika siswa sudah terampil (hafal) perkalian dasar hingga 10 x 

10.  

Menyalahkankan proses pembelajaran matematika pada kelas 2 maupun 

kelas 3, tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Menyikapi hal ini, guru 

kelas tinggi SD menugasi siswa yang masih gagap dalam melakukan operasi 

perkalian untuk menghafal perkalian dasar hingga 10 x 10. Namun, tugas tersebut 

seakan diabaikan oleh siswa. Menghafal perkalian merupakan kegiatan yang tidak 

menarik bagi siswa, sehingga mereka tidak termotivasi untuk melakukannya.  

Motivasi merupakan kekuatan yang menjadi pendorong individu untuk 

melakukan kegiatan (Majid, 2016: 310). Ia merupakan aspek yang sangat penting 

untuk membelajarkan siswa. Tanpa adanya motivasi, mustahil siswa memiliki 
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kemauan untuk belajar. Oleh sebab itu, membangkitkan motivasi siswa 

merupakan salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran 

(Sanjaya, W. 2010: 174). Motivasi siswa dapat timbul karena dirinya sendiri  yang 

disebut dengan motivasi instrinsik atau karena pihak lain yang disebut dengan 

motivasi ekstrinsik. Ketika motivasi instriksik siswa rendah maka guru harus 

berperan untuk menumbuhkan motivasi ekstrinsik siswa.  

Motivasi ekstrinsik siswa untuk belajar kiranya dapat tumbuh jika proses 

pembelajarannya sesuai dengan karakteristik mereka. Pada umumnya, siswa SD 

berusia sekitar 7 s.d. 12 tahun. Karakteristik anak seusia ini, diantaranya masih 

senang bermain-main. Menurut Soejanto (2005: 28), bagi anak permainan itu 

merupakan makanan rohaninya. Lebih jauh Soejanto menyatakan bahwa anak 

tidak akan merasa senang bila ia tidak mendapat kesempatan untuk bermain. Karl 

Bahler (Soejanto 2005: 30) menambahkan bahwa anak-anak bermain karena harus 

melatih fungsi-fungsi jiwa raganya untuk mendapatkan kesenangan di dalam 

perkembangannya dan dengan permainan itu, anak akan mengalami 

perkembangan semaksimal mungkin. Karena itu, guru hendaknya menyusun 

rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa.  

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan sebuah konsep pembelajaran yang 

agaknya sesuai dengan karakteristik siswa SD. Konsep pembelajaran dimaksud 

berupa rancangan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan yang 

diperkenalkan dengan nama Permainan Perang Perkalian (Multiplication War 

Game). 

 

PEMBAHASAN 

1. Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal (Majid, 2016: 193; Suyanti, 2010: 71). Lebih khusus, Degeng 

(2002 dalam Suprihatiningrum, 2013:154) mendefinisikan metode sebagai cara-

cara yang berbeda untuk mencapai hasil pengajaran di bawah kondisi yang 

berbeda. Selanjutnya, Muslich (2007 dalam Suprihatiningrum, 2013:154) 

memberi pengertian tentang metode pembelajaran sebagai cara untuk melakukan 

aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri atas pendidik dan 

siswa untuk saling berintegrasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Merujuk pada definisi metode dan metode pembelajaran di atas, maka 

Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game) dapat didefinisikan 

sebagai sebuah metode pembelajaran yang dirancang dalam bentuk permainan 

“perang-perangan”, dalam rangka menghafal perkalian dasar hingga perkalian 10 

x 10, dengan serangkain prosedur yang melibatkan guru dan siswa. 

2. Metode Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game) 

Metode Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game) dirancang 

bukan untuk tujuan menanamkan konsep perkalian kepada siswa, tetapi sebagai 

upaya untuk menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam menghafal 

perkalian dasar hingga 10 x 10. Tumbuhnya motivasi dan semangat siswa dalam 

menghafal perkalian ini, tentu akan berdampak terhadap peningkatan hafalan 

siswa pada perkalian tersebut, serta kemampuannya dalam memecahkan masalah 

yang melibatkan perkalian. 
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Pada metode permainan ini, siswa dibagi menjadi dua tim, yang disebut 

dengan Tim Tempur dan Tim Benteng, dan yang berfungsi sebagai pelurunya 

adalah perkalian itu sendiri. Antar anggota tim tempur saling melontarkan 

pertanyaan sesuai aturan permainan. Jika dalam satu kali pertemuan ditetapkan 

selama 30 menit dan satu pertanyaan harus dijawab dalam waktu paling lama 5 

detik serta waktu yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan maksimum 3 

detik, maka dalam satu kali pertempuran akan ada 225 pertanyaan tentang 

perkalian yang dilontarkan. Dalam satu kali permainan terdiri dari dua kali 

pertempuran, maka akan ada 450 pertanyaan tentang perkalian yang dilontarkan 

dan harus dijawab siswa. Dengan demikian, berarti siswa telah menghafalkan 450 

perkalian dasar hingga 10 x 10 hanya dalam waktu satu jam. Hal ini tentu akan 

berdampak terhadap peningkatan hafalan siswa pada perkalian dasar hingga 10 x 

10. Karena sering diulang, suatu perkalian tentu akan menjadi hafal. Seperti 

ungkapan sebuah pribahasa: “pasar jalan karena ditempuh, hafal kaji karena 

diulang” . Meningkatnya hafalan siswa pada perkalian dasar hingga 10 x 10 ini, 

akan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan siswa dalam melakukan 

operasi perkalian pada bilangan yang lebih besar dan juga peningkatan 

kemampuan memecahkan masalah yang melibatkan perkalian.  

Penerapan metode Permainan Perang Perkalian pada pembelajaran membuat 

siswa merasa bermain, pada hal sesungguhnya mereka sedang belajar. Mereka 

tidak hanya belajar menghafalkan perkalian, tetapi juga melatih konsentrasi dan 

kecepatan berfikir, melatih keberanian dan kemampuan mengekspresikan diri, 

serta menumbuhkan kepercayaan diri.  Permainan  ini tidak diperuntukkan pada 

siswa kelas dua atau kelas tiga saja, akan tetapi permainan  ini dapat juga 

dimainkan oleh siswa SD kelas tinggi. 

Karena metode pembelajaran ini dalam bentuk permainan maka 

penerapannya tidak terbatas pada kegiatan kurikuler saja, akan tetapi dapat pula 

diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler, seperti pada kegiatan kepramukaan. Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa dalam 

mengasah kemampuan hafalan mereka pada perkalian dasar hingga 10 x 10. 

Melalui metode permainan ini, siswa tidak menyadari bahwa sesungguhnya 

mereka sedang menghafalkan perkalian. 

 Metode Permainan Perang Perkalian ini sudah diperkenalkan pada guru-

guru SD dalam kegiatan Workshop Matematika Guru SD di Kabupaten Sijunjung 

tahun 2016 dengan jumlah peserta 280 orang yang dibagi dalam 7 kelompok. 

Respon peserta workshop terhadap metode pembelajaran ini sangat baik. Para 

peserta sangat antusias dan bersemangat dalam melaksanakan perannya masing-

masing, baik sebagai anggota Tim Tempur maupun sebagai anggota Tim Benteng. 

Pada umumnya mereka menyatakan bahwa metode Permainan Perang Perkalian 

bagus untuk diterapkan pada siswa dalam rangka meningkatkan motivasi siswa 

untuk menghafalkan perkalian dan melatih keterampilan melakukan perkalian, 

khususnya perkalian pada bilangan dasar hingga perkalian10 x 10. Permainannya 

menyenangkan dan sangat sesuai dengan karakteristik anak SD yang senang 

bermain dan bergerak.   

Berikut ini uraian tentang peralatan yang digunakan dalam Permainan 

Perang Perkalian, prosedur, keunggulan dan kelemahan Permainan Perang 

Perkalian. 

a) Peralatan 
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Sebelum permainan dilakukan, terlebih dahulu guru menyiapkan peralatan 

yang digunakan dalam permainan perang perkalian ini. Peralatan tersebut adalah: 

(1) medali bernomor 1 sampai dengan 10, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1;  

 
Gambar 1. Medali dengan Nomor 1 hingga 10 

(2) pistol mainan sebanyak 11 buah; 

Layaknya sebuah peperangan, pistol ini akan digunakan oleh tim yang akan 

bertempur. Pilihlah pistol yang bunyinya seperti pistol sungguhan. Bunyi pistol ini 

diharapkan akan menambah semangat memenangkan perperangan.  

(3) Stopwhatch untuk mengatur waktu pertempuran. 

b) Prosedur Metode Permainan Perang Perkalian 

Metode Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game) dilakukan 

dengan prosedur sebagai berikut: 

(1) Bagi siswa menjadi 2 tim, misalnya Tim A dan Tim B dengan jumlah 

anggota masing-masing tim maksimum 10 orang. Kemudian, pilih dua 

orang siswa lagi yang bertugas masing-masing mencatat poin 

kemenangan dan memegang stopwhatch. 

(2) Salah satu tim akan berperan sebagai Tim Tempur dan yang lainnya 

sebagai Tim Benteng. Misalkan pada pertempuran pertama, Tim A 

berperan sebagai Tim Tempur dan Tim B sebagai Tim Benteng. Setiap 

anggota Tim Tempur memakai 1 medali dan memegang 1 pistol. Guru 

juga memegang 1 pistol selaku pemandu game. 

(3) Tim Tempur dan Tim Benteng menempati posisi masing-masing. 

Misalkan, Tim Tempur membentuk barisan melengkung 2/3 lingkaran 

dan Tim Benteng berdiri menghadap ke Tim Tempur, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Contoh Posisi Tim Tempur dan Tim Benteng 

(4) Guru mencek dan memastikan bahwa setiap anggota Tim Benteng telah 

mengingat nomor medali masing-masing. Kemudian guru membunyikan 

pistol 3 kali tembakan dan memberikan aba-aba sebagai pertanda 

permainan dimulai. Guru menembakan pistolnya kepada sasaran pertama 

                
 ... 
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seraya mengajukan pertanyaan. Pada game ini, pertanyaan guru 

merupakan peluru pertama yang harus ditangkis siswa dengan 

menjawabnya. 

Misalnya, guru menanyakan: 4 × 5?  

Pistol diarahkan kepada anggota Tim Tempur yang memakai medali 

bernomor 5 sebagai sasaran pertama. Anggota Tim Tempur yang memakai medali 

bernomor 5 memberikan tembakkan ke atas seraya menjawab pertanyaan tersebut. 

Selanjutnya, ia menembakkan pistolnya pada sasaran kedua seraya mengajukan 

pertanyaan berupa perkalian yang dimulai dengan bilangan 5.  

 Misalnya, siswa yang memakai medali nomor 5 menanyakan: 5 × 9?   

 Pertanyaan ini diajukan sambil menembakkan pistol kepada anggota yang 

memakai medali nomor 9 dan anggota Tim Tempur yang memakai medali nomor 

9 harus menjawabnya. Kemudian dengan cara serupa, ia bertugas melempar 

pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu dimulai dengan bilangan 9. Demikian 

seterusnya hingga pertempuran selesai. 

Jawaban harus diberikan dalam waktu yang disepakati, misalnya dalam 

waktu 3 detik. Jika tidak terjawab atau jawabannya salah, maka Tim Benteng 

berkesempatan menjawab. Setiap jawaban benar akan mendapatkan 1 point.  

(5) Setelah 30’ (sesuaikan dengan alokasi waktu pembelajaran), pertempuran 

pertama selesai, ditandai dengan tembakan pistol oleh guru dan 

dilanjutkan dengan pertempuran ke-2.  

(6) Pada pertempuran ke-2, Tim B berperan sebagai Tim Tempur dan Tim A 

peran sebagai Tim Benteng.  

(7) Pertempuran ke-2 dimulai dengan aturan yang sama dengan pertempuran 

pertama.  

(8) Penutup. Setelah permainan selesai, guru mengumumkan pemenang 

pertempuran, memberikan apresiasi kepada kedua tim, dan bersama 

siswa melakukan refleksi. Setiap anggota tim mengakhiri pembelajaran 

dengan saling berjabat tangan. 

 

c) Keunggulan dan Kelemahan Metode Permainan Perang Perkalian 

Tidak ada suatu metode pembelajaaran yang sempurna, yang sesuai untuk 

semua kondisi. Masing-masing pasti mempunyai keunggulan dan kelemahan, tak 

terkecuali dengan metode Permainan Perang Perkalian (Multiplication War 

Game). Keunggulan metode Permainan Perang Perkalian adalah: 

(1) Meningkatkan motivasi siswa untuk menghafal perkalian dasar; 

(2) Menciptakann suasana belajar yang menyenangkan sehingga membuat 

siswa lebih bersemangat dalam belajar; 

(3) Menumbuhkan keberanian dan percaya diri siswa; 

(4) Melatih konsentrasi dan kecepatan berfikir;  

(5) Menumbuhkan rasa saling menghargai sesama anggota kelompok; 

(6) Memungkinkan semua siswa berperan aktif dalam pembelajaran;  

(7) Menumbuhkan sikap sportif (bersifat kesatria/jujur) dan sportivitas 

(sikap bersedia mengakui keunggulan lawan dan kelemahan sendiri.  

Di sisi lain, yang menjadi kelemahan metode Permainan Perang Perkalian 

ini adalah: 

(1) Pembelajaran kurang asyik jika siswanya banyak yang pemalu; 

(2) Menimbulkan suasana riuh dalam pembelajaran; 
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(3) Terkadang anak lupa waktu karena keasyikan dalam bermain. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Permainan Perang Perkalian (Multiplication War Game) merupakan salah 

satu metode pembelajaran dalam bentuk permainan (game) yang dilakukan oleh 

dua kelompok siswa yang disebut dengan Tim Tempur dan Tim Benteng. 

Penerapan metode ini pada pembelajaran tidak bertujuan untuk menanamkan 

konsep perkalian kepada siswa. Karena itu, metode ini diterapkan pada 

pembelajaran setelah siswa memahami konsep perkalian.  

Guru SD, baik guru kelas rendah maupun guru kelas tinggi dapat 

menggunakan metode pembelajaran Permainan Perang Perkalian dalam mengatasi 

rendahnya motivasi siswa untuk menghafalkan perkalian dasar yang tentunya juga 

berdampak terhadap rendahnya keterampilan siswa dalam melakukan perkalian 

secara umum. Diharapkan dengan adanya metode Permainan Perang Perkalian ini, 

dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. 
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kemampuan koneksi 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal garis singgung lingkaran. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.6 SMP Negeri 4 

Prabumulih yang berjumlah 28 orang. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa tes yaitu lembar soal-soal garis 

singgung lingkaran dan wawancara untuk memperoleh data tambahan. 

Hasil analisis didapatkan bahwa kemampuan koneksi matematika 

siswa kelas VIII.6 SMP Negeri 4 Prabumulih pada materi garis 

singgung lingkaran tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 

46,72. Untuk kategori tinggi terdapat 5 siswa dengan rata-rata 77,38, 

untuk kategori sedang terdapat 8 siswa dengan rata-rata 58.2 dan 

untuk kategori rendah terdapat 15 siswa dengan rata-rata 30.71. 

Indikator kemampuan koneksi matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal garis singgung lingkaran yang paling dikuasai 

oleh siswa adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari atau 

disiplin ilmu lain dengan persentase 64%. Kemampuan koneksi 

terendah siswa berada pada indikator menyelesaikan soal-soal dengan 

menghubungkan prosedur antar representasi ekuivalen yang telah 

dikerjakan terlebih dahulu dengan persentase 29%. 

Kata kunci: Koneksi Matematika, Garis Singgung Lingkaran 

 

Koneksi matematika merupakan salah satu kemampuan dasar matematika. 

Dalam NCTM (2000), disebutkan bahwa terdapat lima kemampuan dasar 

matematika yakni pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi dan 

representasi. Dengan mengacu pada lima standar kemampuan NCTM di atas, 

maka dalam tujuan pembelajaran matematika yang ditetapkan dalam kurikulum 

2006 yang dikeluarkan Depdiknas pada hakekatnya meliputi (1) memahami 

konsep dan menjelaskan keterkaitan antar konsep matematika, (2) penalaran, (3) 

pemecahan masalah, (4) komunikasi dan (5) faktor afektif. 

Koneksi diartikan sebagai hubungan yang dapat memudahkan segala urusan  

(KBBI, 1990). Koneksi matematika diartikan sebagai keterkaitan antara topik 

yang dibahas dengan topik lainnya (Tandililing, 2013).  Ada tiga standar koneksi 

matematika (NCTM, 2000), yaitu koneksi antar topik matematika, koneksi dengan 

disiplin ilmu lain, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal 

tersebut maka koneksi matematika tidak hanya menghubungkan antar topik 

matematika saja, tetapi juga menghubungkan dengan ilmu lain dan kehidupan 

sehari-hari.  

mailto:nabilahmansur@gmail.com
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Kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan mendasar yang 

hendaknya dikuasai oleh siswa. Suatu penelitian oleh Panjaitan (2013) 

menunjukkan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 02 Sungai Raya mengalami 

kesulitan koneksi matematis pada materi lingkaran. Pada kenyataannya 

kemampuan koneksi siswa rendah (Sugiman, 2008) dengan rata-rata 53,8%.  

Penelitian kemampuan koneksi matematika juga pernah diteliti oleh Widiarti 

(2012) dengan judul kemampuan koneksi matematis dalam menyelesaikan 

masalah kontekstual ditinjau dari kemampuan matematis siswa. Widiarti membagi 

siswa dalam tiga kelompok yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Adapun materi yang 

pernah diteliti yaitu materi lingkaran (Panjaitan, 2013), Sistem persamaan linier 

satu variabel (Widiarti, 2012). Selain itu juga terdapat pada penelitian terdahulu 

yaitu: Bangun ruang sisi datar (Nurfitria, 2013), Luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan limas (Kurniasari, 2012). Sedangkan Sulistyaningsih 

(2014) menunjukkan keefektifan model pembelajaran cooperative integrated 

reading and composition dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematik. 

Menurut NCTM (2000) koneksi matematika merupakan bagian penting 

yang harus mendapat penekanan disetiap jenjang pendidikan. Dengan melakukan 

koneksi, konsep-konsep matematika yang telah dipelajari tidak ditinggalkan 

begitu saja sebagai bagian terpisah, tetapi digunakan sebagai pengetahuan dasar 

untuk memahami konsep baru. Tanpa koneksi, siswa harus belajar dan mengingat 

konsep terlalu banyak. Tanpa koneksi guru akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan penyusunan materi pembelajaran. Menurut Siagian (2016) 

kemampuan koneksi matematika harus dibangun dan dipelajari, karena memiliki 

kemampuan koneksi matematika yang baik akan membantu siswa mengetahui 

hubungan berbagai konsep dalam matematika dan mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya kemampuan koneksi dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Hal ini juga terlihat dari hasil penelitian 

Widiarti (2012), bahwa siswa dengan kemampuan rendah tidak dapat mengaitkan 

masalah dengan konsep matematika. Oleh sebab itu penting untuk melihat 

kemampuan koneksi siswa. 

Ilmu di bidang geometri dan aljabar banyak mengilustrasikan koneksi 

matematika (NCTM, 2000). Pada penelitian ini, materi yang dipilih adalah garis 

singgung lingkaran. Pada materi garis singgung lingkaran erat kaitannya dengan 

masalah kehidupan sehari-hari atau bidnag lain. Untuk menyelesaikan masalah 

kehidupan sehari-hari atau bidang lain dapat dilakukan dengan cara 

mengkoneksikan dengan materi yang telah dipelajari, yaitu materi operasi 

matematika, sudut, lingkaran, hubungan sudut pusat dengan panjang busur 

lingkaran serta teorema phytagoras. Kesemua materi ini telah dipelajari oleh siswa 

sebelumnya. Oleh sebab itu diharapkan siswa dapat menunjukkan kemampuan 

koneksi pada materi garis singgung lingkaran. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriftif kuantitatif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran kemampuan koneksi siswa pada 

materi garis singgung lingkaran. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII.6 SMP Negeri 4 Prabumulih yang berjumlah 28 siswa. Prosedur 

dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1) Tahap persiapan, 2) Tahap 

pelaksanaan dan 3) Tahap akhir. Adapun teknik pengumpulan data dalam 
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penelitian ini adalah tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan koneksi matematika siswa dengan memberikan sejumlah 

soal garis singgung lingkaran dan wawancara bertujuan untuk memperoleh 

gambaran kemampuan koneksi pada siswa yang mengalami perubahan nilai. Tes 

ini dikerjakan siswa secara individu. Soal tes berjumlah lima soal yang 

disesuaikan dengan indikator kemampuan koneksi matematika. Analisis data 

dilakukan dengan cara mengelompokkan nilai siswa menjadi tiga kelompok yaitu 

tinggi rendah sedang. Kemudian dianalisis tiap butir soal pada jawaban siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data mengenai kemampuan konesksi siswa pada materi garis singgung 

lingkaran diperoleh dari hasil tes dengan tipe soal uraian. Soal yang diberikan 

berjumlah 5 soal uraian yang dikerjakan siswa secara individu dalam waktu 80 

menit. Jumlah siswa yang mengikuti tes yaitu sebanyak 28 orang siswa yang 

merupakan subjek penelitian. Siswa tersebut berasal dari kelas VIII.6 SMP Negeri 

4 Prabumulih. Penskoran yang dilakukan mengacu pada rubrik penskoran soal 

koneksi 

Kemampuan koneksi matematika siswa dalam menyelesaikan soal garis 

singgung lingkaran Subjek berkemampuan koneksi matematika tinggi 

Berdasarkan jawaban subjek berkemampuan koneksi matematika tinggi, 

siswa telah dapat memahami maksud dan tujuan soal. Pada lembar jawaban, siswa 

telah mengkoneksikan gambar pada soal dalam bentuk matematika. Siswa telah 

dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanya pada soal, hal ini 

dapat dilihat dari jawaban siswa yang tepat dalam penyelesaiannya. Untuk 

menyelesaikan soal ini, siswa menggunakan keterkaitan materi sebelumnya 

dengan materi yang sedang dipelajari yaitu aljabar, mencari panjang jari-jari jika 

diketahui diameter, mencari panjang garis singgung, merasionalkan bentuk akar 

dan mencari panjang busur. Dan untuk mencari panjang rantai sepeda siswa 

menghubungkan apa semua prosedur yang telah didapat dengan cara 

menjumlahkan semuanya.  

Kemampuan koneksi matematika siswa dalam menyelesaikan soal garis 

singgung lingkaran Subjek berkemampuan koneksi matematika sedang. 

Berdasarkan jawaban siswa berkemampuan koneksi sedang siswa belum dapat 

memahami maksud dan tujuan soal dengan baik. Pada  lembar jawaban, siswa 

telah mengkoneksikan gambar pada soal dalam bentuk matematika. Siswa tidak 

dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanya dengan baik, hal 

ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang menjawab “panjang rantai sepeda 

tersebut adalah 40cm” padahal “40cm” adalah panjang garis singgung luar rantai 

tersebut. Siswa tidak mengetahui unsur sudut pada sebuah gir. Untuk 

menyelesaikan soal ini siswa menggunakan keterkaitan materi yang sebelumnya 

dengan materi yang dipelajari yaitu aljabar, mencari panjang jari-jari jika 

diketahui diameter, mencari panjang garis singgung dan merasionalkan bentuk 

akar.  

Kemampuan koneksi matematika siswa dalam menyelesaikan soal garis 

singgung lingkaran Subjek berkemampuan koneksi matematika rendah 

Berdasarkan jawaban siswa berkemampuan rendah siswa tidak dapat 

dilihat memahami maksud dan tujuan soal. Pada lembar jawaban siswa membuat 

gambar dalam bentuk matematika, tetapi terdapat kesalahan pada gambar tersebut. 
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Meskipun siswa telah menuliskan apa yang diketahui pada soal akan tetapi siswa 

tersebut tidak dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dengan baik, hal 

ini dapat dilihat dari jawaban siswa. Siswa tidak dapat menghubungkan apa yang 

diketahui pada soal untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk menyelesaikan soal 

siswa hanya menuliskan angka-angka yang terdapat pada soal sehingga tidak ada 

koneksi yang muncul.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa, diketahui bahwa siswa 

berkemampuan tinggi memiliki kemampuan koneksi yang tinggi pula, keempat 

indikator muncul pada saat mengerjakan soal tes. Siswa berkemampuan sedang 

memiliki kemampuan koneksi yang sedang pula, hanya dua atau tiga indikator 

yang muncul pada saat mengerjakan soal tes. Sedangkan siswa berkemampuan 

rendah memiliki kemampuan koneksi yang rendah pula, hanya satu indikator yang 

muncul pada saat mengerjakan soal tes. Kesesuaian antara tingkat kemampuan 

siswa dengan kemampuan koneksinya sejalan dengan hasil penelitian Nuraini 

(2014). Nuraini mengungkapkan bahwa siswa berkemampuan tinggi memiliki 

kemampuan koneksi yang tinggi pula, begitupun dengan siswa berkemampuan 

sedang dan rendah.  

Kemampuan terendah siswa berada pada indikator Menyelesaikan soal-

soal dengan menghubungkan prosedur antar representasi ekuivalen yang telah 

dikerjakan terlebih dahulu. Rendahnya indikator ini disebabkan karena siswa tidak 

mampu mengkoneksikan materi sebelumnya dengan materi yang dipelajari untuk 

menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari atau disiplin ilmu lain. 

Ketidakmampuan siswa mengkoneksikan materi sebelumnya dengan materi yang 

dipelajari untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari atau disiplin ilmu 

lain disebabkan karena siswa tidak memahami permasalahan pada soal dengan 

baik. Memahami permasalahan sangat erat kaitannya dengan koneksi matematika, 

untuk bisa melakukan koneksi matematika terlebih dahulu harus memahami 

permasalahannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Fauzi (2010) bahwa koneksi 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan siswa memahami permasalahan, karena 

membuat koneksi adalah suatu cara bagi kita untuk memahami sesuatu. 

Siswa berkemampuan tinggi dapat menyelesaikan soal garis singgung 

lingkaran. Siswa berkemampuan tinggi dapat mengkoneksikan gambar kehidupan 

sehari-hari atau disiplin ilmu lain ke dalam bentuk matematika, mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan untuk menyelesaikan 

masalah kehidupan sehari-hari atau disiplin ilmu lain, telah mampu menggunakan 

keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang dipelajari untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari atau disiplin ilmu lain, dan juga telah mampu 

menyelesaikan soal-soal dengan menghubungkan proseder antar representasi 

ekuivalen yang telah dikerjakan terlebih dahulu. Siswa berkemampuan tinggi 

hanya mengalami kesalahan pada saat perhitungan.  

 

 
Gambar 1. Jawaban siswa yang salah dalam perhitungan 
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Dari gambar 1 di atas terlihat bahwa salah dalam melakukan perhitungan. 

Kesalahan siswa dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan ini merupakan 

kesalahan perhitungan. Hal ini sesuai dengan Novitasari (2015). 

Siswa berkemampuan sedang sedikit mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal. Keempat indikator kemampuan koneksi tidak muncul dengan 

tepat. Siswa telah membuat sketsa gambar dalam bentuk matematika, siswa 

kurang mampu memahami maksud soal dengan baik. Berikut adalah contoh 

jawaban siswa yang mengalami kesalahan dalam memahami soal; 

 
Gambar 2. Jawaban siswa yang kurang memamahi soal 

 

Dari gambar 2 di atas terlihat bahwa siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui secara lengkap, hal ini menyebabkan siswa tersebut hanya 

menyelesaikan soal sebagian. Padahal memahami soal termasuk indikator dasar 

pada kemampuan koneksi. Kesulitan siswa dalam memahami soal akan 

berpengaruh pada indikator kemampuan koneksi lainnya. Hal ini menyebabkan 

siswa salah dalam melakukan penyelesaian soal. Padahal seharusnya siswa 

memahami soal seperti berikut; 

 
Gambar 3. Jawaban siswa yang tepat dalam memahami soal 

 

 Siswa berkemampuan rendah mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal garis singgung lingkaran. Siswa berkemampuan rendah mampu 

mengkoneksikan gambar kehidupan sehari-hari atau disiplin ilmu lain ke dalam 

bentuk matematika tetapi masih terdapat siswa yang mengalami kesalahan, tidak 

mampu mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan 

untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari atau disiplin ilmu lain, tidak 

mampu menggunakan keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang 

dipelajari untuk menyelesaikan masalah sehari-hari atau disiplin ilmu lain, dan 

juga siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal dengan menghubungkan 

proseder antar representasi ekuivalen yang telah dikerjakan terlebih dahulu. Sama 

halnya penelitian Widiarti (2012) yang mengungkapkan bahwa siswa 

berkemampuan rendah tidak bisa mengaitkan masalah dengan konsep matematika 

dan juga tidak bisa memperluas ide-ide matematiknya dalam menyelesaikan 

masalah. 

Dari jawaban siswa dalam menyelesaikan soal tes, siswa berkemampuan 

rendah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Ditemukan adanya 

beberapa siswa dengan kategori berkemampuan rendah yang tidak menjawab 

salah satu soal. Selain itu siswa berkemampuan rendah juga belum dapat 

menyajikan gambar yang dimaksud soal. 
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Gambar 4. Jawaban Siswa yang salah dalam menyajikan gambar 

 

Dari gambar 4 di atas terlihat bahwa siswa tersebut tidak mampu 

menyajikan gambar kedalam bentuk matematika sesuai informasi yang telah 

diberikan pada soal. Gambar seharusnya adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 5. Jawaban siswa yang tepat dalam menjawab soal 

 

Ketidakmampuan siswa dalam menyajikan gambar menunjukkan bahwa 

siswa tidak mampu mengkoneksikan gambar pada soal menjadi bentuk gambar 

matematika. Kesulitan siswa dalam menyajikan gambar kedalam bentuk 

matematika ini tentu akan berpengaruh terhadap indikator kemampuan koneksi 

lainnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis hasil tes maka didapatkan bahwa siswa berkemampuan 

tinggi memiliki kemampuan koneksi yang tinggi pula, Indikator kemampuan 

koneksi matematika siswa dalam menyelesaikan soal garis singgung lingkaran 

yang paling dikuasai oleh siswa adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui dan ditanyakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari 

atau disiplin ilmu lain. Kemampuan koneksi terendah siswa berada pada indikator 

menyelesaikan soal-soal dengan menghubungkan prosedur antar representasi 

ekuivalen yang telah dikerjakan terlebih dahulu. Siswa berkemampuan rendah 

tidak dapat menghubungkan prosedur antar representasi ekuivalen yang telah 

dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena siswa tidak dapat 

menggunakan keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang dipelajari untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari atau disiplin ilmu lain. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti menyarankan kepada: 

a. Siswa agar dapat mengerjakan soal dengan menggunakan ilmu-ilmu yang telah 

didapat sebelumnya atau tidak langsung menggunakan rumus yang ada. 

b. Guru agar dapat memberikan materi dengan cara mengkoneksikan materi-

materi yang telah didapat oleh siswa sebelumnya. Serta memberikan soal-soal 

yang dapat melatih kemampuan koneksi matematika siswa. 

c. Peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis, supaya dapat mengambil 

materi lain dan menambahkan koneksi antar konsep-konsep matematika. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat 

kecemasan matematika (mathematics anxiety) pada pembelajaran 

pecahan siswa kelas IV di SDI Assalam Malang.Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif, subjek penelitian yaitu siswa 

kelas IVB SDI Assalam yang berjumlah 25 siswa.Analisis data 

dilakukan menggunakan tabulasi data, menentukan distribusi 

frekuensi data dengan rumus Sturges, dan menentukan kategorisasi 

data ke dalam 3 kelas yakni tinggi, sedang dan rendah.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kecemasan matematika siswa dalam  

pembelajaran pecahan pada kategori tinggi sebanyak 12%, kategori 

sedang sebanyak 56%, dan kategori rendah sebanyak 32%. Rata-rata 

kecemasan matematika siswa sebesar 57,5%. Sedangkan berdasarkan 

persentase indikator kecemasan matematika, aspek psikologis 

memiliki tingkat persentase yang lebih tinggi dari pada aspek 

fisiologis, pada aspek psikologis mendapatkan persentase 57% 

sedangkan aspek fisiologis 43%.Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

perlu dikembangkan model permainan untuk mengurangi kecemasan 

matematika siswa. 

Kata kunci: kecemasan matematika (mathematics anxiety), 

pembelajaran pecahan, sekolah dasar 

 

Kecemasan matematika (mathematics anxiety) sering kali menjadi topik 

hangat yang diperbincangkan. Minat terhadap kecemasan matematika dimulai 

dengan pengamatan terhadap guru matematika sejak awal tahun 1950an (Sevindir, 

2014). Kecemasan matematika berasal dari kata kecemasan dan matematika. 

Kecemasan sendiri merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan 

mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang, dan 

emosi yang dialami oleh seseorang(Risnawita, 2014). Kecemasan sering kali 

mempengaruhi tindakan yang dilakukan seseorang, kecemasan yang berlebihan 

juga dapat menimbulkan sikap negatif seseorang. 

Kecemasan matematika (mathematics anxiety) merupakan keadaan 

emosional seseorang dalam menghadapi permasalahan matematika. Sebagaimana 

pendapat Tobias & Weissbrod (1980), yang mengemukakan bahwa kecemasan 

matematika adalah perasaan panik, ketidakberdayaan, kelumpuhan, tidak dapat 

mengorganisasi pemikiran yang menimpa beberapa orang ketika diminta untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika. Senada dengan pendapat tersebut Ruff 
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& Boes (2014), mengemukakan bahwa kecemasan matematika lebih dari sekedar 

kegegupan sebelum tes matematika. Kecemasan matematika dapat memberikan 

dampak pada respon emosional yang mengganggu kineja  (Suarez-Pellicioni, 

2016). Sehingga kecemasan matematika merupakan keadaan emosional seseorang 

dalam menghadapi permasalahan matematika yang mengakibatkan perasaan tidak 

tenang, gugup, gelisah, panik, takut, khwatir, dan gangguan kinerja. 

Gejala kecemasan matematika yang dialami seseorang ditandai dengan sakit 

fisik, tubuh gemetar, selalu merasa khawatir, mengeluarkan keringat yang 

berlebihan, dan merasakan sakit kepala ketika berhadapan dengan matematika. 

Sebagaimana pendapat Smith (1997) mengemukakan bahwa karakteristik 

kecemasan matematik meliputi: (a) tidak nyaman saat diminta tampil secara 

matematis; (b) menghindari kelas matematika sampai saat terakhir; (c) sakit fisik, 

ketakutan, atau panik; (d) tidak mampu untuk mengerjakan tes; dan (d) minimnya 

keberhasilan dalam les. Hal tersebut juga didukung pendapat Faradiba, dkk.(2016) 

yang mengemukakan bahwa gejala kecemasan dapat dilihat melalui gerakan 

wajah dan gerakan tubuh. Selain itu Lou dkk. (2009) mengemukakan bahwa 

secara lebih spesifik kecemasan matematika mengacu pada respon yang tidak 

sehat. Kecemasan matematika juga dapat disebabkan oleh kinerja yang buruk 

dalam matematika, kesalahpahaman, ketidak pastian, sikap apatis, masalah 

perilaku, tidak dapat memecahkan masalah, kurangnya kepercayaan diri, motivasi 

yang rendah, perasaan tidak menyukai matematika dan kurangnya upaya dalam 

penerapan matematika (Vinson, 2001). Berdasarkan pendapat tersebut gejala 

kecemasan matematika meliputi perasaan tidak nyaman, ingin menghindar, sakit 

fisik, ketakutan, panik, dan tidak mampu ketika dihadapkan dengan 

permasalahan-permasalahan matematika. 

Kecemasan matematika dapat memberikan dampak negatif pada prestasi 

matematika siswa. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang 

mengemukakan bahwa kecemasan matematika secara signifikan dapat 

mempengaruhi prestasi dalam pembelajaran matematika (Ruff & Boes, 2014; 

Sherman, 2003). Padahal, keberhasilan siswa dalam pembelajaran matematika 

menjadi tuntutan Kurikulum pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Sebagaimana 

tercantum dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 21 tahun 2016 

tentang standar isi pendidikan dasar dan menegah menyebutkan bahwa muatan 

pembelajaran matematika di sekolah dasar mencakup materi bilangan asli dan 

pecahan sederhana, geometri dan pengukuran sederhana, serta statistika 

sederhana. Sehingga, diperlukan tindakan lebih lanjut untuk menangani dampak 

negatif kecemasan matematika siswa pada prestasi belajar matematika. 

Kecemasan matematika dapat disebabkan oleh beberapa faktor, Ruff & 

Boes (2014) mengemukakan bahwa kecemasan matematika siswa sekolah dasar 

disebabkan oleh faktor sosial, kognitif, dan akademik. Faktor sosial meliputi ras, 

gender, dan kurangnya dukungan orang tua, faktor kognitif meliputi disleksia dan 

rendahnya memori, sedangkan faktor akademik melibatkan penggunaan 

kurikulum tradisional dalam kelas, gaya pengajaran yang tidak efektif, dan 

pengaruh kecemasan matematika guru.   Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan Ali (2009) menunjukkan bahwa peran serta dan model guru dalam 

membentuk kebiasaan dan budaya disiplin di dalam kelas terlalu menonjol 

sehingga berpengaruh terhadap kecenderungan kecemasan siswa. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa peran guru dan cara guru dalam mengajar memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kecemasan matematika yang dialami siswa. 

Menimbang tingginya pengaruh kecemasan matematika terhadap prestasi 

belajar siswa diperlukan upaya untuk mengetahui tingkat kecemasan matematika 

siswa di sekolah dasar dan penyebab utama adanya kecemasan matematika siswa. 

Berbagai penelitian tentang kecemasan matematika siswa yang dilakukan 

memaparkan hasil terkait pengaruh kecemasan matematika siswa terhadap 

prestasi belajar siswa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Vitasari dkk. 

(2010) menunjukkan hasil bahwa secara signifikan rendahnya prestasi belajar 

siswa dipengaruhi oleh tingginya tingkat kecemasan matematika. Hal yang 

membedakan penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini dipaparkan tingkat kecemasan matematika di kelas IV sekolah dasar 

dan penyebab utama terjadinya kecemasan matematika yang dialami siswa. 

Sehingga para pendidik dapat mencegah dan memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang ada. Selain itu pada penelitian sebelumnya memaparkan 

kecemasan matematika terhadap prestasi belajar pada siswa tingkat sekolah 

menengah atas yang mana hasilnya dapat berbeda apabila terjadi pada tingkat 

sekolah dasar. 

Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mendeskripsikan kecemasan 

matematika siswa sekolah dasar. Hal tersebut dikarenakan kecemasan matematika 

merupakan hambatan serius bagi kebanyakan siswa pada semua tingkatan (Blazer, 

2011). Selain itu, Luo dkk (2009) mengemukakan bahwa kecemasan matematika 

merupakan penyakit. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di 

SDI Assalam Malang diperoleh pernyataan bahwa beberapa siswa mengeluhkan 

khawatir mendapatkan nilai buruk pada mata pelajaran matematika khususnya 

pada materi pecahan dan merasa takut ketika menghadapi pelajaran matematika. 

Analisis dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mencari tingkat kecemasan 

matematika di sekolah dasar. Namun, melalui analisis ini dapat diketahui seperti 

apa kecemasan matematika siswa di sekolah dasar, sehingga dapat di berikan 

solusi untuk mengurangi tingkat kecemasan matematika di sekolah dasar. Hal ini 

menunjukkan bahwa analisis terhadap kecemasan matematika di sekolah dasar 

perlu dilakukan dengan segera menimbang dampak dan akibatnya pada prestasi 

belajar matematika siswa dan sikap siswa pada saat pembelajaran matematika. 

Sehingga perlu dilakukan analisis kecemasan matematika (mathematics anxiety) 

siswa pada pembelajaran pecahan di kelas IV SDI Assalam Malang. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan 

kecemasan matematika (mathematics anxiety) pada pembelajaran matematika 

materi pecahan siswakelas IV SDI Assalam.Penelitian ini dilakukan di SDI 

Assalam Malang pada semester ganjil 2017/2018. Subjek penelitianyakni siswa 

kelas IVB di SDI Assalam yang sudah menerima materi pecahan. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian berupa data tentang kecemasan matematika siswa 

pada pembelajaran pecahan, dengan sumber data siswa kelas IVB SDI Assalam 

Malang.Pengumpulan data kecemasan matematika siswa menggunakan angket 

kecemasan matematika yang terdiri dari dua aspek yakni aspek fisiologis dan 
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aspek psikologis. Masing-masing aspek mempunyai indikator yang dijabarkan 

kedalam item-item pernyataan.  

Penelitian ini menggunakan angket tertutup dikarenakan setiap pernyataan 

dalam angket telah disediakan alternatif pilihan jawaban responden. Indikator 

kecemasan matematika siswa pada angket yang digunakan merupakan hasil 

modifikasi dari Ali (2009). Angket yang digunakan memberikan alternatif 

jawaban dengan skala Likert selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. 

Skor yang diberikan untuk pertanyaan positif pada jawaban selalu adalah 4, sering 

mendapatkan skor 3, kadang-kadang mendapatkan skor 2 dan tidak pernah 

mendapatkan skor 1. Sebaliknya untuk pertanyaan yang negatif pilihan jawaban 

selalu medapatkan skor 1, sering mendapatkan skor 2, kadang-kadang 

mendapatkan skor 3, dan tidak pernah mendapatkan skor 4 (Sugiyono, 2015:135). 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, langkah pertama yang 

dilakukan yaitu membuat tabulasi data. Selanjutnya dilakukan deskripsi data 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kategorisasi skor, dan diagram kecemasan 

matematika siswa dalam pembelajaran pecahan.Berikut adalah langkah-langkah 

yang digunakan untuk menyusun tebel distribusi frekuensi dan tabel kategorisasi 

skor: (1) tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas: (a) menentukan jumlah kelas 

interval dengan rumus Sturges, yakniK = 1 + 3,3. Log n dengan keteranganK, 

jumlah kelas interval dan n,jumlah data observasi; (b) menghitung rentang data 

dengan rumusskor maximum – skor minimum; (c) menentukan panjang kelas 

interval dengan rumus rentang/jumlah kelas interval (Sudjana, 2005:47). (2) 

Menentukan tabel kategorisasi skor menjadi 3 kelas dengan ketentuan (a) kategori 

tinggiX≥ (µ+ 1𝜎); (b) kategori sedang (𝜇 − 1𝜎)  ≤𝑋< (𝜇 + 1𝜎); dan (c) kategori 

rendah 𝑋 < (𝜇 − 1𝜎)(Safitri, 2012). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data kecemasan matematika (mathematics anxiety) siswa pada materi 

pecahan yang diperoleh melalui angket kecemasan matematika siswa yang terdiri 

dari 20 item pernyataan, 16 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif, dengan 

skor tertinggi 4 dan terendah 1. Skor maksimal ideal adalah 100 sedangkan skor 

minimum ideal adalah 25. Berikut adalah Tabel 1 hasil pernyataan masing-masing 

indikator dari 25 siswa kelas IV di SDI Assalam: 
Tabel 1. Persentase Pernyataan Siswa 

Aspek  Item Skor Persentase 

Fisiologis Pusing 1 75 75% 

Gemetar  2 52 52% 

Lemas 3 65 65% 

Gugup 4 71 71% 

Sesak nafas 5 39 39% 

Keringat berlebihan 6 51 51% 

Sakit perut 7 53 53% 

Jantung berdebar 8 52 52% 

Gangguan tidur 9 41 41% 

Total Aspek Fisiologis 499 43% 

Psikologis Gelisah 10 74 74% 

Takut 11 50 50% 

Terancam 12 67 67% 

Khawatir 13 60 60% 

Panik 14 60 60% 

Tidak nyaman 15 56 56% 
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Tegang 16 55 55% 

Tertekan 17 67 67% 

Tidak percaya diri 18 54 54% 

Ingin menghindar 19 45 45% 

Gangguan konsetrasi 20 64 64% 

Total Aspek Psikologis 652 57% 

  

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kecemasan matematika siswa 

pada indikator pusing mendapatkan persentase 75%, gemetar 52%, lemas 65%, 

gugup 71%, sesak nafas 39%, keringat berlebihan 51%, sakit perut 53%, jantung 

berdebar 52%, gangguan tidur 41%, gelisah 74%, takut 50%,terancam 67%, 

khawatir 60%, panik 60%, tidak nyaman 56%, tegang 55%, tertekan 67%, tidak 

percaya diri 54%, ingin menghindar 45%, gangguan konsentrasi 64%. Sedangkan, 

secara keseluruhan pada aspek fisiologis mendapatkan skor 499 atau 43%, dan 

aspek psikologis mendapatkan skor 652 atau 57%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kecemasan matematika siswa pada aspek psikologis lebih tinggi dibandingkan 

dengan aspek fisiologis. Gejala kecemasan matematika yang paling tinggi adalah 

pusing, gugup, dan gelisah. 

Berdasarkan angket kecemasan matematika siswa, masing-masing siswa 

memiliki tingkat kecemasan matematika yang berbeda pada materi pecahan, 

berikut adalah Tabel 2 skor dan persentase kecemasan matematika masing-masing 

siswa: 
Tabel 2 Persentase Kecemasan Matematika Siswa 

No. Responden Skor Persentase 

1 1 34 43% 

2 2 51 64% 

3 3 30 38% 

4 4 38 48% 

5 5 59 74% 

6 6 43 54% 

7 7 48 60% 

8 8 58 73% 

9 9 35 44% 

10 10 45 56% 

11 11 45 56% 

12 12 47 59% 

13 13 50 63% 

14 14 40 50% 

15 15 61 76% 

16 16 30 38% 

17 17 46 58% 

18 18 37 46% 

19 19 60 75% 

20 20 56 70% 

21 21 43 54% 

22 22 38 48% 

23 23 46 58% 

24 24 63 79% 

25 25 48 60% 

Total 1151  

Rata-Rata 46,04 57,5% 
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Berdasarkan Tabel 2 rata-rata kecemasan matematika siswa kelas IVB di 

SDI Assalam Malang sebesar 57,5%. Deskripsi data kecemasan matematika 

secara keseluruhan siswa pada pembelajaran pecahan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Deskripsi data kecemasan matematika dalam pembelajaran pecahan 

Data Mean Median Modus SD Skor Max. Skor Min. 

X 46,04 46 30 9,607 63 30 

Skor Max. Ideal = 80 

Skor Min. Ideal         = 20 

Mean Ideal                = 50 

SD Ideal                   = 10 

Selanjutnya yakni menentukan distribusi frekuensi kecemasan matematika materi 

pecahandengan menentukan range, banyaknya interval dan panjang 

interval.Berikut adalah hasil perhitungan yang dilakukan: 

R  = Skor max.- Skor min. 

  = 63 – 30  

  = 33 

K = 1 + 3,33 log. n 

  = 1 + 3,33 log 25 

  = 1 + 3,33 (1,397) 

  = 1 + 4,652 

  = 5,652 dibulatkan menjadi 6 kelas 

P  = R/K 

  = 33/6 

  = 5,5 dibulatkan menjadi 6 

Selanjutnya data kecemasan matematika siswa pada materi pecahan disajikan 

dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4 berikut: 

 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kecemasan Menghadapi Pecahan 

No Interval kelas Frekuensi Frekuensi (%) Frekuensi Kumulatif (%) 

1 30–35 4 16% 16% 

2 36–41 4 16% 32% 

3 42–47 7 28% 60% 

4 48–53 3 12% 72% 

5 54–59 4 16% 88% 

6 60–65 3 12% 100% 

Total 25 100%  

 

Data tersebut diatas kemudian disajikan dalam diagram batang sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1. Kecemasan matematika siswa pada materi pecahan 
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Langkah selanjutnya yakni menentukan kategori skor kecemasan matematika 

dalam pembelajaran pecahan.Berikut adalah Tabel 5 kategorisasi skor kecemasan 

matematika siswa pada materi pecahan. 

 
Tabel 5. Kategorisasi Skor Kecemasan Matematika Materi Pecahan 

Skala Skor Frekuensi Persentase  Kategori 

Kecemasan 

Matematika 

Materi Pecahan 

x ≥ 60 3 12% Tinggi 

40 ≤ x > 60 14 56% Sedang 

x < 40 8 32% Rendah 

Total 25 100%   

 

Berikut adalah diagram tingkat kecemasan matematika siswa pada materi 

pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2. Tingkat Kecemasan Matematika Siswa 

 

Berdasarkan Diagram 2 siswa yang memiliki kategori tinggi terhadap 

kecemasan matematika pada materi pecahan berjumlah 3 siswa atau 12%, siswa 

yang berada dalam kategori sedang sebanyak 14 siswa atau 56%, dan siswa yang 

berada dalam kategori rendah sebanyak 8 siswa atau 32%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar kecemasan siswa di kelas IV SDI Assalam 

berada dalam kategori sedang, namun apabila tidak diberikan solusi lebih lanjut 

dapat meningkatkan kecemasan matematika siswa dan memberikan dampak 

terhadap prestasi siswa dalam matematika khususnya pada materi pecahan. 

Hasil angket kecemasan matematika siswa menunjukkan bahwa sebagian 

siswa merasakan kecemasan matematika pada saat pembelajaran pecahan. Gejala 

sebagian besar yang nampak yakni siswa merasa gelisah 74%, tertekan 67%, 

gangguan konsentrasi 64%, gugup 71% dan pusing 75%. Gejala-gejala kecemasan 

matematika yang muncul mengungkapkan bahwa kecemasan matematika di 

sekolah masih banyak dialami oleh siswa padahal kecemasan matematika dapat 

memengaruhi prestasi belajar matematika siswa sebagaimana pendapat  Vitasari 

dkk. (2010) yang mengemukakan bahwa kecemasan matematika secara signifikan 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. Hal tersebut juga didukung oleh 

pendapat Blazer (2011) yang mengemukakan bahwa kecemasan matematika 

merupakan hambatan serius bagi kebanyakan siswa pada semua tingkatan. Selain 

itu, Luo dkk (2009) juga mengemukakan bahwa kecemasan matematika 

merupakan penyakit. Sehingga perlu dilakukan upaya baik dari pihak sekolah 

maupun orang tua untuk mengurangi tingkat kecemasan matematika pada diri 

siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan paparan data dapat disimpulkan bahwa kecemasan matematika 

siswa kelas IV di SDI Assalam  pada materi pecahan pada kategori tinggi 

berjumlah 3 siswa atau 12%, kategori sedang sebanyak 14 siswa atau 56%, dan 

kategori rendah sebanyak 8 siswa atau 32%, dan rata-rata kecemasan matematika 

siswa sebesar 57,5%. Sedangkan berdasarkan persentase indikator kecemasan 

matematika, aspek psikologis memiliki tingkat persentase yang lebih tinggi dari 

pada aspek fisiologis, yakni pada aspek psikologis mendapatkan persentase 57% 

sedangkan aspek fisiologis 43%. Sehingga, disarankaan dalam penelitian 

selanjutnya dilakukan pengkajian lebih dalam terhadap solusi untuk mengurangi 

kecemasan matematika siswa di sekolah dasar. 
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Abstrak 

 Pemecahan masalah merupakan ciri khas dari aktivitas 

matematika dan cara penting untuk mengembangkan pengetahuan 

matematika. Pemecahan masalah sebagai proses berpikir yang 

kompleks menyebabkan siswa dengan usia dan berbagai tingkat 

kemampuan yang berbeda memiliki kesulitan dengan pemecahan 

masalah. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan hambatan berpikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah logaritma. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMAN 5 Malang pada tahun pelajaran 2016/2017 di 

kelas X dengan subyek sebanyak dua siswa (S1 dan S2). Adapun 

proses menganalisis hambatan berpikir tersebut didasarkan dari Polya 

(1973) yang memaparkan empat langkah dalam memecahkan 

masalah, yaitu: (1) memahami masalah (understanding the problem), 

(2) memikirkan suatu rencana (devising a plan), (3) melaksanakan 

rencana (carrying out the plan), dan (4) memeriksa kembali (looking 

back). Dari hasil analisis penelitian diperoleh bahwa S1 mengalami 

hambatan berpikir pada masalah no 1 dan no.2, yakni mengalami 

hambatan berpikir pada understanding the problem dan looking back. 

Sedangkan S2 mengalami hambatan berpikir pada ketiga masalah 

yang diberikan. Pada masalah no.1 dan masalah no.2 S2 mengalami 

hambatan berpikir pada understanding the problem dan looking back. 

Sedangkan pada masalah no. 3 S2 mengalami hambatan berpikir pada 

semua tahapan yang di kemukakan oleh Polya yaitu (1) memahami 

masalah (understanding the problem), (2) memikirkan suatu rencana 

(devising a plan), (3) melaksanakan rencana (carrying out the plan), 

dan (4) memeriksa kembali (looking back). 

Kata Kunci: Hambatan berpikir, masalah, Persamaan Logaritma 

 

 

 Matematika merupakan salah satuilmu pokok yang dibelajarkan sejak 

pendidikan dasar sampai sekolah menengah, dimana matematika memiliki fungsi 

yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang studi 

menggunakan matematika sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah. 

Namun, banyak siswa yang merasa tidak senang dalam mempelajari matematika. 

Hal ini disebabkan karena matematika bersifat abstrak. Seperti dijelaskan oleh 

Legutko (2007) menyatakan bahwa matematika adalah ilmu abstrak yang 

menggunakan bahasa tertentu. Oleh karena itu, siswa pasti pernah mengalami 

kesulitan dalam mempelajari matematika yang disebabkan oleh banyaknya materi 

pada matematika yang bersifat abstrak.Salah satu materi yang dirasakan sulit oleh 

siswa sekolah menengah adalah materi persamaan logaritma. Yang dimaksud 
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persamaan logaritma pada penelitian ini adalah persamaan yang melibatkan sifat-

sifat logaritma yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, untuk a > 0 , a ≠ 1 

persamaan logaritmaalog f(x) = alog g(x) mempunyai solusif(x) = g(x) dengan 

syarat f(x) > 0 dan g(x) > 0. 

Dalam belajar matematika siswa perlu memiliki kemampuan menalar yang 

baik untuk memahami konsep matematika, menemukan hubungan antar konsep, 

dan mengetahui hubungan matematika dengan mata pelajaran lain, (Rey,2009). 

Kemampuan menalar ini dapat terlihat dari kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan ciri khas dari aktivitas 

matematika dan sarana penting untuk mengembangkan pengetahuan matematika 

(Tarim, 2009).Pemecahan masalah sebagai proses berpikir yang kompleks 

menyebabkan siswa dengan usia dan berbagai tingkat kemampuan yang berbeda 

memiliki kesulitan dengan pemecahan masalah (Babakhani, 2011). Menurut 

Tripathi (2008) pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses dimana siswa 

dalam menghadapi permasalahan tidak bisa menggunakan algoritma yang telah 

ada secara langsung akan tetapi siswa harus membaca masalah dengan teliti, 

menganalisis informasi yang ada dan memeriksa masalah tersebut berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki yang selanjutnya digunakan dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Polya (1973) memaparkan empat langkah dalam 

memecahkan masalah, yaitu: (1) memahami masalah (understanding the 

problem), (2) memikirkan suatu rencana (devising a plan), (3) melaksanakan 

rencana (carrying out the plan), dan (4) memeriksa kembali (looking back). 

Adapun yang dimaksud dengan masalah pada penelitian ini adalah soal rutin yang 

biasa dikerjakan siswa di sekolah dalam usaha pengayaan atau pendalaman dalam 

pemahaman konsep persamaan logaritma. Siswa terkadang mampu menggunakan 

konsep tertentu untuk menyelesaikan masalah, tetapi ketika diberikan masalah 

lain yang sedikit berbeda siswa mengalami kesulitan (Seifi, 2012). 

Pada pemecahan masalah tentunya siswa mengalami yang namanya proses 

berpikir. Dalam proses berpikir tidak senantiasa berjalan dengan mudah, tetapi 

sering siswa mengalami hambatan-hambatan dalam berpikir atau memecahkan 

masalah. Hambatan yang dialami siswa ditandai dengan kesalahan konseptual 

yaitu kesalahan dalam memahami konsep yang melandasi suatu prosedur 

penyelesaian masalah dan kesalahan prosedural yaitu kesalahan dalam 

menggunakan prosedur, algoritma maupun perhitungan (Pancarita, 2002). 

Mekanisme yang digunakan oleh siswa dalam memperoleh, mengolah, dan 

menyampaikan kembali informasi yang terkandung dalam tugas matematika dapat 

diidentifikasi melalui kesalahan siswa (Seng, 2010). 

Pada observasi yang dilakukan pada siswa SMAN 5 Malang dengan 

memberikan soal tentang persamaan logaritma, menunjukkan bahwa siswa 

mengalami hambatan berpikir dalam menemukan konsep yang sesuai dengan 

masalah yang diberikan, kesalahan dalam menghubungkan konsep dengan 

penghitungan yang telah dilakukan, dan kesalahan dalam menghubungkan antara 

jawaban yang telah didapatkan. Beberapa kesalahan yang dilakukan siswa seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.  Hasil penyelesaian siswa 

 

Gambar 1 merupakan jawaban siswa dari soal benar salah tentang persamaan 

logaritma, yaitu   x = - 4 dan x = 2 adalah solusi dari persamaan 2log (x – 2) + 2log 

(x + 3) = 2log (2 – x) 

Jawaban di atas menunjukkan siswa tidak menemukan konsep yang tepat dan 

menghubungkan jawaban yang didapat dengan soal yang diberikan. Dengan 

melihat hal tersebut di atas peneliti melihat bahwa di tempat observasi ditemukan 

hambatan berpikir siswa. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

hambatan berpikir siswa khususnya SMA dalam memecahkan masalah persamaan 

logaritma. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mendeskripsikan hambatan berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah persamaan logaritma. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh berupa data verbal. Penelitian 

deskriptif menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau 

keadaan (Arikunto, 2000). Penelitian ini dilakukan di SMAN 5 Malang. Subjek 

penelitian terdiri dari 2 siswa kelas X. Dua siswa tersebut diperoleh dari 

mereduksi 6 siswa yang pada saat itu melakukan kegiatan ekstrakurikuler pada 

masa libur semester genap dan hari raya idul fitri 1438 H dalam rangka persiapan 

menyambut siswa baru.  

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti terdiri dari beberapa tahap, 

yaitu: tahap observasi, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap 

observasi, peneliti memutuskan tempat penelitian di SMAN 5 Malang karena 

pada sekolah ini ditemukan siswa mengalami hambatan berpikir seperti terlihat 

pada observasi awal yang dilakukan peneliti.Pada tahap perencanaan, peneliti 

melakukan persiapan. Persiapan yang dilakukan peneliti yaitu: (a) membuat 

instrumen berupa soal tentang persamaan logaritma, (b) membuat rencana dan 

prosedur wawancara, dan mempersiapkan alat perekam untuk wawancara. Pada 

tahap pelaksanaan, peneliti memberikan instrumen berupa soal tentang persamaan 

logaritma kepada 6 siswa. Selanjutnya dari 6 siswa peneliti menentukan 2 siswa 

yang melakukan kesalahan tinggi dan rendah. Selanjutnya, peneliti melakukan 

wawancara kepada 2 siswa tersebut untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah persamaan logaritma dan hambatan berpikir yang terjadi. 

Setelah memberikan tes dan melakukan wawancara peneliti menganalisis data 

yang didapatkan dari hasil tes, rekaman gambar proses pemecahan masalah, dan 

hasil rekaman suara dari proses wawancara. Dari data-data yang sudah dianalisis, 

peneliti menarik kesimpulan. 
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Adapun masalah logaritma  yang diberikan sebagai berikut. 

1. Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 
a log b + a log c = a log bc Benar untuk semua nilai a, b, dan c bilangan Real 

2. Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 

Himpunan selesaian dari 7 log (x – 5) + 7 log (x + 1) = 1 adalah {- 2, 6} 

3. Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 

Untuk x > 0, maka bentuk 
5.log𝑥+3.log √𝑥

log𝑥+log √𝑥
= 8 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan alur 

dari Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan alur, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan berpikir 2 siswa 

dalam memecahkan masalah persamaan logaritma. Dalam penelitian ini, ada 3 

soal yang terdiri dari 1 soal tentang sifat logaritma dan 2 soal tentang persamaan 

logaritma.  

Hambatan Siswa (S1) Saat Memecahkan Masalah Persamaan Logaritma 

Soal pertama pada penelitian ini seperti tertulis di bawah ini  

1. Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 
a log b + a log c = a log bc Benar untuk semua nilai a, b, dan c bilangan Real 

Berikut adalah jawaban dan penjelasan S1 dari masalah nomor 1.

 
Berdasarkan hasil jawaban S1 dalam pemecahan masalah logaritma di atas terlihat 

bahwa S1 salah dalam menjawab apa yang ditanyakan. S1 tidak memperhatikan 

syarat-syarat yang berlaku pada logaritma. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan S1 sebagai berikut: 
P : “Yakinkah dengan jawaban Anda?” 

S1 : “yakin pak..” 

P :”kok bisa begitu?” 

S1 :”iya pak..itukan sifat logaritma” 

P :”OK...coba berikan saya contohnya” 

S1 :”2log 3 +2log 5 =2log 15” 

P :”mosok see...kok bisa” 

S1 :” lha sifatnya gitu pak...hehehe”  

P :” sekarang apakah kalau 2log (-2) + 2log 4 = 2log (-8)??” 

S1 :”seharusnya iya paakk...”(sambil terkekeh hehehehe) 

P :”coba dicek yang ruas kiri nilainya berapa...” 

S1:”(kemudian S1 menghitung...)...2log(-2)gak bisa pak” 

P :”lhoohh...kenapa kok gak bisa?” 

S1 :”lha 2 pangkat berapa yang hasilnya -2 gak ada paak..” 

P:”kalau begitu bagaimana pernyataan no.1?” 

S1 :”salah ya paak” 

P :”kenapa kok salah?” 

S1 :”lha contoh ini ternyata salah” 

P :”kenapa kok salah?” 

S1:”mungkin karena negatif tadi pakk” 
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P :”lhooh kok mungkin...kok gak yakin gini...bagaimana ini...nanti dilihat lagi sifat-sifatnya 

yaa..” 

 

Dari hasil wawancara, S1 tidak memahami soal dengan seksama. Sesuai 

dengan tahapan pemecahan masalah Polya (1973) S1 belum pada tahap 

understanding the problem. Tahap selanjutnya yaitu devising a plan, S1 sudah 

berusaha memunculkan strategi yang sesuai dengan apa yang dipahami dari soal. 

S1 mampu memberikan alasan bahwa pernyataan tersebut benar karena hal 

tersebut merupakan sifat dari logaritma. Namun, setelah dilakukan wawancara 

dengan ditanya berbagai macam kasus yang mirip dengan pernyataan tersebut S1 

baru menyadari ternyata pernyataan tersebut tidak berlaku untuk semua bilangan 

real. Sehingga mempengaruhi pada tahap berikutnya yaitu looking back yang 

dilakukan S1. 

  

Soal nomor 2 penelitian ini seperti tertulis di bawah ini: 

2. Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 

Himpunan selesaian dari 7 log (x – 5) + 7 log (x + 1) = 1 adalah {- 2, 6} 

Berikut adalah jawaban dan penjelasan S1 dari masalah nomor 2 

 
Berdasarkan hasil jawaban S1 dalam pemecahan masalah persamaan 

logaritma di atas terlihat bahwa S1 salah dalam menjawab apa yang ditanyakan. 

S1 tidak memperhatikan syarat-syarat yang berlaku pada logaritma. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan S1 sebagai berikut: 
P : “Setelah kita membahas soal sebelumnya, bagaimana sudah tambah yakin dengan jawaban 

no.8?” 

S1: ”Yakinlahh pakk...”(sambil tertawa) 

P : “yakin bagaimana maksudnya?” 

S1:”yaa yakin bahwa jawaban saya betul.” 

P :”mosok see...yakin temenan?” 

S1: “Hmmm...kayak e salah deh paakk...”(sambil tersenyum kecut) 

P :”Ternyata bahasan kita sebelumnya tidak membekas blasss...” 

S1:”bentar-bentar paaaak...”(berusaha untuk mengecek kembali hasil pengerjaannya) 

P:????(melihat dengan seksama, menunggu reaksi dari S1 selanjutnya) 

Setelah beberapa menit kemudian.... 

S1:”Bener dehh pakkk...” 

P:”yakiinn...???”kalau yakin ya sudah gakpapa..” 

S1:”ooohhh I see...I see...yang memenuhi hanya x = 6 paakk” 

P:”Ohhhiyaa...kenapa kok bisa seperti itu??” 

S1:”karena x = -2 kalau disubstitusikan ke (x – 5) atau ke (x + 1) hasilnya negatif” 

P:”yaakkiiiinnn....?” 

S1:”yaakinnn sekali..”(dengan suara nyaris teriak ) 

P:” okeh ssiipp...jangan diulangi lagi yaa..” 
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Dari hasil wawancara, sesuai dengan tahapan pemecahan masalah Polya 

(1973) S1 sudah memahami soal dengan seksama, S1 sudah pada tahap 

understanding the problem. Tahap selanjutnya yaitu devising a plan, S1 sudah 

berusaha memunculkan strategi yang sesuai dengan apa yang dipahami dari soal. 

S1 mampu memanfaatkan sifat-sifat logaritma untuk memodifikasi soal menjadi 

persamaan logaritma dan kemudian mencari nilai x yang memenuhi persamaan 

tersebut. Namun, setelah dilakukan wawancara dengan ditanya keyakinan 

jawabanya dan sedikit mengulas kembali soal/obrolan sebelumnya S1 baru 

menyadari bahwa jawaban yang diberikan salah. Sehingga mempengaruhi pada 

tahap berikutnya yaitu looking back yang dilakukan S1. 

 

Soal nomor 3 penelitian ini seperti tertulis di bawah ini: 

3. Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 

Untuk x > 0, maka bentuk 
5.log𝑥+3.log √𝑥

log𝑥+log √𝑥
= 8 

Berikut adalah jawaban dan penjelasan S1 dari masalah nomor 3 

 
Berdasarkan hasil jawaban S1 dalam pemecahan masalah persamaan logaritma di 

atas terlihat bahwa S1 sudah melakukan tahap-tahapan understanding the 

problem, devising a plan, carrying out the plan, dan looking back. Hal ini juga 

diperkuat dari hasil wawancara. S1 dapat menjawab dengan meyakinkan setiap 

pertanyaan yang diberikan peneliti tentang soal no.3 di atas. 

Berdasarkan tahap pemecahan masalah yang disampaikan oleh Polya 

(1973), setelah memahami masalah, S1 sudah mampu membuat perencanaan dan 

menerapkan perencanaan tersebut sampai dengan memperoleh suatu selesaian. 

Namun, pada tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan kembali selesaian yang 

diperoleh, S1 mengalami hambatan berpikir karena tidak melihat kembali hasil 

penghitungan apakah nilai yang diperoleh benar-benar memenuhi persamaan yang 

diberikan. Sehingga terdapat kesalahan dan tidak mampu mengkomunikasikan 

jawaban yang diperoleh kedalam persamaan logaritma yang diberikan.  

 

Hambatan Siswa (S2) Saat Memecahkan Masalah Persamaan Logaritma 

Berikut adalah jawaban dan penjelasan S2 dari masalah nomor 1, yaitu Benar atau 

salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu! 
a log b + a log c = a log bc Benar untuk semua nilai a, b, dan c bilangan Real 
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Berdasarkan hasil jawaban S2 dalam pemecahan masalah logaritma di atas terlihat 

bahwa S2 sudah berusaha menjelaskan pernyataan tersebut dengan menggunakan 

definisi logaritma, namun masih  salah dalam menjawab apa yang ditanyakan. S2 

tidak memperhatikan syarat-syarat yang berlaku pada logaritma. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan S1 sebagai berikut: 
P :”Coba saya dijelaskan lagi, bagaimana alasan Anda sehingga bisa menjawab Benar 

pernyataan no.1!” 

S2:”definisi logaritma kan alog b = x sama dengan b =ax” 

P:”ohh gitu...kalau 2log 8 = ....?”Mengapa??” 

S2:”3 pak...karena 8 = 23” 

P:”okee...kalau 2log(-8)=...?” 

S2:”(berusaha terus menghitung..)...gak bisa paak..” 

P:”maksudnya gak bisa??” 

S2:”yaa nggak ada 2 pangkat berapa yang nilai – 8” 

P:”berarti pernyataan ini bagaimana?” 

S2:”Hmmmm....salah yaa paakk...” 

P:”Kenapa kok salah?” 

S2:”lha ini tadi...ternyata untuk 2log (-8) tidak ada jawabnnya” 

P:”okkee...nanti dilihat lagi definisinya logaritma dengan benar” 

Dari hasil wawancara dan berdasarkan tahap pemecahan masalah Polya 

(1973) S2 sudah berusaha memahami soal dengan seksama, namun ternyata S2 

belum pada tahap understanding the problem. Tahap selanjutnya yaitu devising a 

plan, S2 sudah berusaha memunculkan strategi yang sesuai dengan apa yang 

dipahami dari soal. S2 mampu memberikan alasan dengan menggunakan definisi 

logaritma. Namun, setelah dilakukan wawancara dengan ditanya bagaimana 

definisi logaritma dengan diberikan beberapa contoh, S2 baru menyadari ternyata 

pernyataan tersebut tidak berlaku untuk semua bilangan real. Sehingga 

mempengaruhi pada tahap berikutnya yaitu looking back yang dilakukan S2. 

Berikut ini adalah jawaban S2 untuk soal no.2, yaitu  

Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan alasanmu!  

Himpunan selesaian dari 7 log (x – 5) + 7 log (x + 1) = 1 adalah {- 2, 6} 

 
Berdasarkan hasil jawaban S2 dalam pemecahan masalah persamaan logaritma di 

atas terlihat bahwa S2 salah dalam menjawab apa yang ditanyakan. S2 tidak 

memperhatikan syarat-syarat yang berlaku pada logaritma. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan S1 sebagai berikut: 
P :”naah sekarang bagaimana dengan soal no.8....yakiiinkah dengan jawabanmu??” 
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S2 :”yakin pak..” 

P :”berapa persen keyakinanya?” 

S2:”hmmmm...99%” 

P :”haaahhh...yang 1% kenapa?” 

S2 :”hihihihi...kenapa yaa...kok maleh gak yakin yaa?” 

P :”lhaahh..piye iki kok jadi gak yakin...tadi dari nomor sebelumnya dah manteb temenan pa 

enggak?” 

S2:”oohhiyaaaa....saya tahu paak...seharusnya pernyataanny salah, karena x=-2 menyebabkan 

(x-5) dan (x+1) negatif...tadi kan gak boleh negatif..hayoo..hayooo...iyakaann..” 

P :”oke ssiippp...hal inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh pendahulu-pendahulu 

kamu...jangan diulangi lagi yaa...?” 

S2 :” sssiiaap paakk...” 

 

Dari hasil wawancara serta tahap pemecahan masalah Polya (1973) S2 

sudah memahami soal dengan seksama, S2 sudah pada tahap understanding the 

problem. Tahap selanjutnya yaitu devising a plan, S2 sudah berusaha 

memunculkan strategi yang sesuai dengan apa yang dipahami dari soal. S2 

mampu memanfaatkan sifat-sifat logaritma untuk memodifikasi soal menjadi 

persamaan logaritma dan kemudian mencari nilai x yang memenuhi persamaan 

tersebut. Namun, setelah dilakukan wawancara dengan sedikit disinggung obrolan 

sebelumnya S2 baru menyadari bahwa jawaban yang diberikan salah. Sehingga 

mempengaruhi pada tahap berikutnya yaitu looking back yang dilakukan S2. 

 

Sedangkan soal no.3, yaitu Benar atau salah, pernyataan berikut?Berikan 

alasanmu! 

Untuk x > 0, maka bentuk 
5.log𝑥+3.log √𝑥

log𝑥+log √𝑥
= 8 

Berikut adalah jawaban dari S2 

 
Berdasarkan hasil jawaban S2 dalam pemecahan masalah persamaan logaritma di 

atas terlihat bahwa S2 salah dalam menjawab apa yang ditanyakan. S2 juga 

melakukan kesalahan dalam aljabar. Untuk lebih mengetahui kenapa S2 sampai 

melakukan kesalahan tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 
P :”Coba ceritakan kembali mengapa kok bisa menjawab seperti ini” 

S2 :”Awalnya yang akar x saya rubah menjadi ½.log x sehingga bisa saya coret dengan yang 

bawahnya trus diperoleh ini, kalau log x nya saya coret lagi diperolehlah 8. Sehingga 

pernyataan tersebut benar” 

P :”ooo..begitu...maksudnya dicoret itu apa?” 

S2:”maksudnya pak?” 

P :”yaa kenapa kok dicoret?” 

S2:”dicoret hasilnya 1 pakk..” 

P :” satu atau nol?” 

S2:” satu pak..” 

P :”oohhh...sekarang kalao saya punya 
2 𝑥 8

4
=...?” 

S2:”yaa 4 lah paak...kan 8/4 dapat 2..trus dikali 2” 

P :”oke...kalau 
3+2

2
=...?” 
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S2:”5/2” 

P:”bukan 3?” 

S2:”bukan pak...yang betul 5/2” 

P :”kamu tahu saya menjawab 3 tadi dari mana?” 

S2:”tahu pak...2 dicoret dengan 2....hahahahaha...berarti salah dong saya..” 

P :”naahh...tahu kesalahanmu?? 

S2:”iyaa pak..maaf” 

P:”kali ini saya maafkan...lain kali tiada maaf bagimu” 

 

Dari hasil wawancara dan tahap pemecahan masalah Polya (1973) S2 tidak 

memahami soal dengan baik, S2 tidak  pada tahap understanding the problem. 

Tahap selanjutnya yaitu devising a plan, S2 sudah mempunyai rencana dan 

menerapkan rencana tersebut, tetapi ternyata rencana tersebut tidak sesuai dengan 

penyederhanaan pada aljabar. Artinya S2 ditahap ini melakukan kesalahan dalam 

aljabar. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi pada tahap berikutnya yaitu 

looking back yang dilakukan S2. 

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa berdasarkan tahap pemecahan 

masalah yang disampaikan oleh Polya (1973), setelah memahami masalah, S2 

sudah mampu membuat perencanaan dan menerapkan perencanaan tersebut 

sampai dengan memperoleh suatu selesaian. Namun, pada tahap selanjutnya, yaitu 

pemeriksaan kembali selesaian yang diperoleh, S2 mengalami hambatan berpikir 

karena tidak melihat kembali hasil penghitungan apakah nilai yang diperoleh 

benar-benar memenuhi persamaan yang diberikan (pada masalah 1 dan 3). 

Sehingga terdapat kesalahan dan tidak mampu mengkomunikasikan jawaban yang 

diperoleh kedalam persamaan logaritma yang diberikan. S2 juga mengalami 

hambatan berpikir pada memahami masalah (understanding the problem), 

menyusun rencana (devising a plan), melaksanakannya (carrying out the plan), 

dan mengecek jawaban (looking back). Disamping itu S2 juga melakukan 

kesalahan dalam proses aljabar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas , 

maka dapat disimpulkan bahwaS1 mengalami hambatan berpikir pada masalah no 

1 dan no.2 sedangkan untuk masalah no.3 S1 bisa menyelesaikan masalah dengan 

baik dan benar, artinya untuk no.3 S1 tidak mengalami hambatan berpikir. Untuk 

masalah no.1 dan no. 2 S1 mengalami hambatan berpikir pada understanding the 

problem dan looking back. Sedangkan S2 mengalami hambatan berpikir pada 

ketiga masalah yang diberikan. Pada masalah no.1 dan masalah no.2 S2 

mengalami hambatan berpikir pada understanding the problem dan looking back. 

Sedangkan pada masalah no. 3 S2 mengalami hambatan berpikir pada semua 

tahapan yang dikemukakan oleh Polya yaitu (1) memahami masalah 

(understanding the problem), (2) memikirkan suatu rencana (devising a plan), (3) 

melaksanakan rencana (carrying out the plan), dan (4) memeriksa kembali 

(looking back).  
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Abstrak 

Salah satu materi matematika yang penyelesaiannya 

membutuhkan kemampuan pemecahan masalah adalah geometri. 

Teori Van Hiele merupakan solusi pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk melatih kemampuan pemecahan masaah 

geometri.Van Hiele menyatakan bahwa 5 level berpikir geometri yaitu 

tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi dan keakuratan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak 

pengaruh pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele terhadap 

kemampuan pemecahan masalah geometri mahasiswa Pendidikan 

Matematika Universitas Pasir Pengaraian pada materi bangun ruang. 

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan 

rancangan Two Group Posttest Only. Populasi pada penelitian ini 

adalah mahasiswa pendidikan matematika semester lima Universitas 

Pasir Pengaraian. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel 

adalah sampel jenuh yaitu mahasiswa semester lima yang mengambil 

matakuliah geometri ruang. Instrumen yang digunakan adalah tes 

kemampuan pemecahan masalah. Analisis data  menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan nilai sig 0.001< 

0.05.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele terhadap 

kemampuan pemecahan masalah geometri mahasiswa Pendidikan 

Matematika Universitas Pasir Pengaraian pada materi bangun ruang. 

Kata Kunci: Teori Van Hiele, Kemampuan Pemecahan Masalah, 

Geometri Ruang 

 

Pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh mahasiswa dalam menghadapi tantangan global di abad 21. Kemampuan  ini 

berlaku pada beberapa bidang keilmuan baik di bidang ekonomi, kesehatan, 

sosial, dan pendidikan. Saad & Ghani (2008:120) mendefinisikan pemecahan 

masalah sebagai suatu  proses terencana yang perlu dilaksanakan untuk 

memperoleh penyelesaian sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan 

segera. Polya (1973:3) menjelaskan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Dengan demikian kemampuan 

pemecahan masalah dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang akan dihadapai dalam kehidupan sehari-hari.  

Sebagai calon guru matematika, mahasiswa pendidikan matematika 

dituntut mempunyai keterampilan dalam mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Tujuan ini sejalan dengan permendiknas nomor 22 

yang menyatakan bahwa pemecahan masalah meliputi kemampuan memahami 
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masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Namun pada kenyataannya kemampuan pemecahan 

masalah siswa Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan oleh hasil studi Trend 

In International Mathematics And Science Study (TIMSS) 2015 yang baru 

dipublikasikan Desember 2016 lalu menunjukkan prestasi siswa Indonesia bidang 

matematika mendapat peringkat 46 dari 51. Bahkan Indonesia berada pada 

rangking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah. TIMSS 

memaparkan bahwa penekanan pembelajaran matematika di Indonesia lebih 

banyak pada penguasaan keterampilan dasar, hanya sedikit sekali pada penekanan 

penerapan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Fakta tersebut membuktikan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika belum tercapai, termasuk aspek 

kemampuan pemecahan masalah. Solusi konkrit yang bisa dilakukan sekarang ini 

ialah menggenjot kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika mahasiswa masih rendah. Penelitian yang dilakukan Kurniawan 

(2015: 67-73) menyimpulkan bahwa keterampilan pemecahan masalah mahasiswa 

masih rendah. Proses pemecahan masalah meliputi identifikasi soal, materi 

prasyarat, penyusunan rencana penyelesaian, mengevaluasi hasil, dan rencana 

penyelesaian belum dilaksanakan oleh mahasiswa. Penelitian ini hampir sama 

dengan hasil penelitian Rahmatina (2016: 294) yang menyimpulkan bahwa 

mahasiswa belum sepenuhnya bisa mengkomunikasikan kemampuan 

matematisnya dalam pemecahan masalah bangun ruang sisi lengkung, walaupun 

soal yang diberikan merupakan soal matematika untuk SMP kelas IX. Kelemahan 

kemampuan mahasiswa dalam memahami gambar yang diujikan menjadi satu 

faktor sulitnya mengkomunikasikan konsep matematis dalam pemecahan masalah 

geometri dan kesulitan lainnya. 

Diskusi kelompok yang diterapkan dalam proses pengajaran geometri 

belum membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti dari rata-rata nilai 

geometri mahasiswa yang masih rendah. Belum berjalannya proses diskusi 

kelompok dengan baik mengakibatkan terbatasnya penyebaran konsep keilmuan 

matematis ini, dan hanya mahasiswa tertentu saja yang dapat memahami 

konsepnya dengan baik. Sedangkan mahasiswa berkemampuan sedang dan rendah 

tidak dapat memahami konsep dengan baik, sehingga soal pemecahan masalah 

yang diajukan tidak bisa dijawab dengan benar oleh sebagian besar mahasiswa.  

Geometri merupakan cabang matematika yang dipelajari di semua jenjang 

pendidikan baik pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas maupun 

kejuruan seperti teknik dan tata boga. Benda-benda visual yang berkaitan dengan 

geometri dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya piramida, 

rumah, bak mandi, kolam, sawah, drum dan lain sebagainya. Mahasiswa 

sebaiknya dilatih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena sering 

muncul dalm keseharian. Permasalahan tersebut misalnya adalah berapa besar 

tangki yang dibutuhkan untuk mengisi air dengan debit dan waktu yang diketahui. 

Sebagai calon guru  matematika mahasiswa diharapkan  mampu dan 

terlatih dalam menghadapi berbagai masalah bidang geometri khususnya bangun 

ruang. Salah satu cara yaag dapat dilakukan adalah dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif. Penerapan Pembelajaran kooperatif dapat melatih 

mahasiswa bekerjasama dalam memecahkan masalah yang akan diberikan. Dalam 

penerapannya setiap kelompok akan mempelajari modul dan dilengkapi dengan 
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soal pemecahan masalah yang harus diselesaikan bersama.Untuk menstimulasi 

agar mahasiswa menjadi pemecah masalah yang baik, NCTM (2000) 

menganjurkan agar pembelajaran memberikan kesempatan agar siswa 

1. Dapat membangun pengetahuan matematis baru melalui pemecahan 

masalah 

2. Memecahkan masalah baik yang terdapat dalam matematika maupun 

konteks lain 

3. Menerapkan berbagai strategi yang cocok dalam memecahkan masalah 

4. Memonitor dan melakukan refleksi terhadap proses-proses yang 

dilakukan dalam memacahkan masalah-masalah matematika. 

Salah satu teori yang dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan 

keterampilan tersebut adalah Teori Van Hiele. Menurut Safrina (2014: 10) teori 

ini menjelaskan bahwa dalam mempelajari geometri mahasiswa akan melalui 

tingkatan berpikir yang berurutan yaitu pengenalan, pengurutan, dedukasi dan 

akurasi. Musa (2016:107) menggambarkan bahwa objek (ide-ide) dari level teori 

Van Hiele tentang berpikir geometri lebih rinci dapat dilihat pada gambar 1 

berikut. 

 
Gambar 1. Objek/Ide-ide dari Teori van Hiele 

 

Proses berpikir yang terstruktur  akan melatih siswa agar sistematis dalam 

memecahkan masalah dan berpikir agar memperoleh hasil yang diharapkan. Piere 

van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof (Usiskin, 1982) mengusulkan tahapan 

belajar dalam geometri berbasis teori van Hiele diterapkan secara berurutan yaitu 

tahap informasi, orientasi terarah, eksplisitasi, orientasi bebas, dan integrasi.  

Penerapan tahapan tersebut dalam perkuliahan dapat dilakukan sebagai 

berikut. 1) Tahap  Inquiri/ tahap informasi merupakan tahap awal yang diisi 

dengan kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa mengenai objek-objek yang 

dipelajari pada tingkat analisis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui 

pengetahuan awal  mahasiswa mengenai topik yang akan dipelajari serta mendata 

mahasiswa sesuai dengan tingkat berpikirnya. Pada tahap ini mahasiswa 

diarahkan untuk mengamati objek-objek geometri dan mengenal contoh dan non-

contoh. 2) Tahap orientasi terarah, merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam 

pembelajaran berbasis teori Van Hiele. Pada tahap ini, mahasiswa diarahkan 

untuk mengamati karakteristik khusus dari objek-objek yang dipelajari melalui 

tugas yang diberikan . Tugas yang diberikan berupa Lembar Kerja Mahasiswa 

yang disusun sedemikian sehingga mereka secara aktif dirangsang untuk menggali 

dan mengekplorasi objek-objek kajiannya. 3)Tahap penjelasan, merupakan 

lanjutan dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini, mahasiswa diarahkan agar dapat 

menyatakan pandangan mereka yang muncul mengenai hubungan konsep-konsep 

geometri yang telah dikaji dengan bahasa mereka sendiri (misalnya mengenai 

sifat-sifat dari bangun geometri yang diamati). Pada tahap ini, diharapkan 
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mahasiswa dapat memahami objek kajian yang telah diamati dan mahasiswa 

menjadi sadar tentang hubungan objek-objek geometri. 4) Tahap orientasi bebas, 

pada tahap ini mahasiswa dihadapkan pada tugas-tugas yang lebih kompleks 

berupa tugas yang dapat diselesaikan dengan banyak cara dan memerlukan 

banyak langkah. Misalnya mahasiswa ditugaskan untuk membuat memacahkan 

masalah geometri yang lebih kompleks. Sehingga berdasarkan pengalamannya 

mahasiswa dapat menemukan sendiri cara dalam menyelesaikan masalah 

geometri. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memantapkan dan meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa. 5) Tahap integrasi, pada tahap ini mahasiswa meringkas 

dan menyimpulkan apa  yang telah mereka pelajari dengan membuat hubungan 

antara objek-objek geometri yang diamati. Pada tahap ini mahasiswa diharapkan 

dapat membuat jaringan objek yang telah dipelajari dan hubungan antar objek 

secara ringkas. 

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian apakah pembelajaran teori 

van hiele ini dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika 

mahasiswa pendidikan matematika.Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele terhadap kemampuan 

pemecahan masalah geometri mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas 

Pasir Pengaraian pada materi bangun ruang. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang termasuk dalam 

eksperimen semu dengan menggunakan rancangan Two Group Posttest Only. 

Populasi di dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa Semester 5 (lima) 

Program studi Pendidikan matematika FKIP UPP yang terdiri dari dua kelas. 

Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh. Instrumen dalam penelitian ini 

adalah soal pemecahan masalah. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data 

penelitian adalah tes. Tes dilakukan di akhir penelitian setelah diterapkan 

pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele.Tes yang telah dilaksanakan 

dinilai dengan menggunakan pedoman penskoran. Pedoman penskoran yang 

digunakan pada penelitian ini mengacu pada penskoran Charles, R., Lester, F., & 

O'Daffer, P, dan Holistic Rubric Scoring dan dimodifikasi dari rubrik penskoran 

yang digunakan oleh Isharyadi ( 2015: 37). Pedoman penskoran untuk tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Tabel  1 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Skor Kriteria 

4 Jawaban benar dan semua aspek pemecahan masalah matematis dijawab dengan 

jelas dan lengkap 

3 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, namun hanya sebagian aspek 

pemecahan masalah matematika yang dijawab dengan benar 

2 Memiliki rencana penyelesaian masalah yang mengarah pada solusi apabila 

diterapkan dengan benar 

1 Memahami masalah, namun tidak memiliki rencana penyelesaian yang jelas 

0 Tidak memahami masalah sama sekali/ tidak ada jawaban 

 

 

Analisis data dilakukan dengan uji-t yaitu independent sample t-test. 

Sebelum melakukan uji hipotesis maka dilakukan  uji normalitas dengan 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov dan uji homogenitas dengan menggunakan 
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uji levene. Seluruh proses analisis data dibantu dan memanfaatkan aplikasi 

program komputer SPSS 18.0 for Windows.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian yang dideskripsikan adalah data post-test tentang 

kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele dan pembelajaran konvensional 

pada mata kuliah geometri ruang. 

Post-test yang diberikan kepada mahasiswa terdiri dari lima butir soal 

pemecahan masalah.  Penilaian post-test mengacu kepada rubrik pedoman 

penskoran penilaian kemampuan pemecahan masalah matematis. Hasil analisis 

skor post-test kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat pada Tabel 

2 berikut 

 
Tabel 2. Hasil Analisis Skor Post-test Kemampuan Pemecahan MasalahMatematis Mahasiswa  

Kelas N 𝒙 S 𝑺𝟐 Xmax Xmin 

Eksperimen 26 66,539 16,719 279,538 95 30 

Kontrol 22 49,091 15,325 234,848 75 20 

 Untuk menarik kesimpulan tentang data kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa  pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan 

analisis secara statistik. Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas variansi terhadap nilai posttest pada kedua kelas 

sampel tersebut. 

Uji normalitas kedua data Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Mahasiswa dilakukan menggunakan uji statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS 18. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika 

nilai p-value (Sig.) lebih besar dari nilai 𝛼 = 0.05, maka terima H0. Berikut 

hipotesis pengujiannya: 

H0: Datakemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswaberdistribusi 

normal 

H1: Datakemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa tidak 

berdistribusi normal 

Hasil uji normalitas distribusi data kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 

3 berikut. 
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Mahasiswa 

Kelas Kormogorov-Sminov Z Sig. Kesimpulan 

Eksperimen .156 .106 Terima H0 

Kontrol .115 .200 Terima H0 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa kemampuan kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai nilai Sig. 

lebih besar dari taraf nyata (𝛼 = 0,05), hal ini berarti bahwa terima H0. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 

mahasiswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Setalah uji normalitas dilakukan uji homogenitas kedua varians.Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi data post-test kedua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen atau tidak. Uji 

homogenitas dilakukan menggunakan uji homogeneity of variances 
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(levenestatistic) pada program SPSS 18. Kriteria pengujian yang digunakan adalah 

jika nilai p-value (Sig.) lebih besar dari nilai 𝛼 = 0.05, maka terima H0. Berikut 

hipotesis pengujiannya: 

H0 : Variansi data kemampuan pemecahan masalah matematis kedua kelas 

homogen 

H1 : Variansi data kemampuan pemecahan masalah matematis kedua kelas tidak 

homogen  

Hasil perhitungan uji homogenitas data post-test kemampuan pemecahan 

masalah matematis dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.  
 

Tabel 4 Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Mahasiswa Pendidikan Matematika UPP 

Levene Statistic df1 df2 Sig. Kesimpulan 

0.001 1 46 0.970 Terima Ho 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 di atas, terlihat bahwa nilai 

signifikansi data kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa adalah 

0.970. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansi 𝛼 = 0.05, 

maka kesimpulan yang diperoleh adalah terima H0, artinya data kemampuan 

pemecahan masalah matematis kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki varians yang homogen. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas pada kedua kelas sampel 

diketahui bahwa data kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa 

berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen maka selanjutnya 

dilakukan uji t untuk menguji hipotesis penelitian. Kriteria pengujian yang 

digunakan adalah jika nilai p-value (Sig.) lebihbesar dari nilai 𝛼 = 0.05, maka 

terima H0. Berikut hipotesis statistiknya: 

H0:𝜇1= 𝜇2 

H1  :𝜇1≠ 𝜇2 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Tidak ada pengaruh pembelajaran kooperatif berbasis teori Van 

Hiele terhadap kemampuan pemecahan masalah geometri mahasiswa 

pendidikan matematika Universitas Pasir Pengaraian 

H1 : Ada pengaruh pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele 

terhadap kemampuan pemecahan masalah geometri mahasiswa 

pendidikan matematika Universitas Pasir Pengaraian 

Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS 18, hasilnya dapat 

dilihat pada table 5 berikut. 
Tabel 5. Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Kemampuan Pemecahan masalah Matematis Mahasiswa 

Pendidikan Matematika UPP 

Kelas N Rerata 
Standar 

Deviasi 

Sig. 

(2-tailed) 

Sig. 

(1-tailed) 
Simpulan 

Eksperimen 26 66.539 16.719 
0.001 0.0005 Tolak H0 

Kontrol 22 49.091 15.325 

Berdasarkan tabel 5 di atas, nilai signifikansi (1-tailed) yang diperoleh 

adalah 0,0005. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah daripada taraf signifikansi 

𝛼 = 0.05, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0. Artinya, ada 

pengaruh pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele terhadap kemampuan 

pemecahan masalah geometri mahasiswa pendidikan matematika Universitas 

Pasir Pengaraian 
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Hasil pengujian hipotesis terhadap data kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele terhadap kemampuan 

pemecahan masalah geometri mahasiswa pendidikan matematika Universitas 

Pasir Pengaraian.berdasarkan data yang diperoleh dari kedua kelas sampel, rata-

rata nilai mahasiswa dikelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata nilai mahasiswa 

di kelas kontrol. 

Penyebab rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata 

nilai kelas kontrol karena kelas ekperimen diberi perlakuan dengan menerapan 

model pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele. Pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar bersama dalam 

kelompok untuk memahami konsep matematika dengan lebih menyenangkan 

sesuai dengan penjelasan Slavin (2009:100) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif bukan hanya sebuah teknik pengajaran yang ditujukan 

untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, ini juga merupakan cara 

untuk menciptakan keceriaan, lingkungan yang pro-sosial di dalam kelas, yang 

merupakan salah satu manfaat penting untuk memperluas perkembangan 

interpersonal dan keefektifan. Setiap mahasiswa memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda, ada yang berkemamuan tinggi, sedang dan rendah.  Pembelajaran 

berkelompok membuat mahasiswa bebas untuk bertanya dan berdiskusi dengan 

teman sebaya terhadap konsep yang belum dipahami. Adakalanya seseorang lebih 

paham jika suatu konsep dijelaskan oleh teman dari pada penjelasan guru.  

Penerapan teori Van Hiele sangat berpengaruh terhadap pemahaman 

mahasiswa pada materi geometri. Pembelajaran berdasarkan teori van Hiele ini 

memiliki tahapan-tahapan yang sesuai dengan karakteristik geometri. Dalam 

pembelajaran geometri membutuhkan strategi yang tepat agar pemahaman 

mahasiswa dalam mempelajari geometri lebih sistematis dan hirarki. Van Hiele 

menjelaskan tahap-tahap atau perkembangan mental siswa dalam memahami 

Dengan demikian teori Van Hiele sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran 

geometri dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi.  

Pada Tahap Inquiri/ tahap informasi, mahasiswa diminta untuk mengingat 

dan menggambar objek-objek geometri ruang yang sudah dipelajarinya baik di 

SD, SMP maupun SMA. Pada tahap orientasi terarah mahasiswa mengisi lembar 

kerja mahasiswa yang berisi tugas-tugas yang harus didiskusikan secara 

berkelompok. Pada tahap ini mahasiswa menuliskan definisi, ciri-ciri, dan konsep 

geometri ruang mengenai luas permukaan, volume dan konsep lainnya.  Pada 

tahap penjelasan, mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan 

kelas. Presentasi ini bertujuan agar mahasiswa lebih paham dengan konsep yang 

diperolehnya dengan menjelasnnya kepada yang lain. Pada tahap orientasi bebas 

mahasiswa diberikan bebarapa masalah geometri untuk mengaplikasikan 

pemahamannya. Pada tahap ini mahasiswa menyelesaikan berbagai contoh 

permasalahan geometri.Tujuan dari tahap ini adalah untuk melatih, memantapkan 

dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang penyelesaian masalah 

geometri. Pada tahap Integrasi, mahasiswa meringkas dan menyimpulkan apa  

yang telah mereka pelajari melalui pertanyaan yang dajukan kepada mereka.  

Dalam penerapan pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele, tahapan 

orientasi bebas adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa. Pada tahap ini dilakukan metode 
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latihan (drill) dengan berbagai masalah geometri yang diselesaikan dan dibahas di 

dalam kelas. Mahasiswa diberikan beberapa soal pemecahan masalah dengan tipe 

soal yang berbeda. Pada tahap ini terjadi proses pembiasaan dalam memecahkan 

masalah matematika. Menurut Sagala (2003) metode latihan (drill) merupakan 

suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, 

selain itu sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan dan keterampilan. Sehingga ketika dilakukan tes, mahasiswa dapat 

menyelesaikan masalah yang diberikan dengan lebih baik dari mahasiswa yang 

belajar dengan metode konvensional 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele terhadap kemampuan 

pemecahan masalah geometri mahasiswa pendidikan matematika Universitas 

Pasir Pengaraian. Pembelajaran berbasis teori van hiele ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif bagi pengajar baik guru maupun dosen dalam 

pembelajaran matematika khususnya geometri. 
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ZONA PERKEMBANGAN PROKSIMAL SISWA  

PADA MATERI BILANGAN BERPANGKAT  

 

Ratnah Lestary1) 

1)Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang 

ratnahlestary@gmail.com 

 

Abstrak 

Vygotsky mendefinisikan zona perkembangan proksimal 

sebagai celah antara zona perkembangan aktual dengan zona 

perkembangan potensial. Pada artikel ini dideskripsikan zona 

perkembangan proksimal siswa pada materi bilangan berpangkat. Dua 

subjek penelitian ini terdiri dari satu siswa berkemampuan tinggi dan 

satu siswa berkemampuan sedang. Zona perkembangan proksimal 

siswa dengan kemampuan tinggi berkembang pada saat siswa 

menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat dengan 

menerapkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, menentukan 

selesaian dari persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat, 

dan pada saat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan bilangan berpangkat. Sedangkan perkembangan proksimal 

siswa dengan kemampuan sedang berkembang hanya pada saat siswa 

menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat dengan 

menerapkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Berdasarkan 

prosedur analisis Newman, kemampuan siswa yang berada di luar 

zona perkembangan proksimalnya dikarenakan keterbatasan 

kemampuan siswa dalam mentransformasi dan memproses operasi 

hitung bilangan berpangkat, serta memahami masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. 

Kata-kata kunci : Bilangan berpangkat, Prosedur Newman, 

Teori Perkembangan Kognisi  Vygotsky, Zona Perkembangan 

Proksimal 

 

Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya 

manusia, karena melalui pendidikan seseorang mendapat pengalaman belajar lebih 

luas dan terarah. Belajar dapat diartikan sebagai proses dari tidak tahu menjadi 

tahu. Proses tersebut akan mencetak sumber daya manusia yang unggul jika 

dimediasi oleh orang yang lebih berkompeten dalam sebuah interaksi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Vygotsky (Kozulin, Gindis, Agevey & Miller: 2003) 

yang mengatakan fungsi kognisi berasal dari individu itu sendiri dan hasil 

interaksi sosial individu dengan lingkungan. 

Pada penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia perkembangan 

kognisi hasil pembelajaran siswa disekolah selalu dipantau melalui evaluasi. 

Arikunto (2013:3) menyatakan evaluasi adalah menilai dengan mengukur terlebih 

dahulu. Oleh karena itu penilaian yang dilakukan bertujuan untuk mengukur 

kemampuan apa saja yang telah dan atau belum dikuasai siswa. Selain itu 

mailto:ratnahlestary@gmail.com
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penilaian juga bertujuan untuk menentukan perbaikan apa yang harus dilakukan 

guna meningkatkan kemampuan siswa yang masih kurang. Hal ini tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan hingga diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.  

Selanjutnya Vygotsky (Kozulin, Gindis, Agevey & Miller: 2003) melihat 

perkembangan kognisi anak berdasarkan kemamapuannya menyelesaikan tugas-

tugas yang belum pernah ditemui. Berdasarkan teori perkembangan kognisi 

Vygotsky, pembelajaran terjadi saat siswa mampu menyelesaikan tugas yang 

belum pernah ditemui namun masih berada dalam zona perkembangan proksimal 

mereka. Zona perkembangan proksimal adalah celah antara zona perkembangan 

aktual  dengan zona perkembangan potensial (Guseva, L. G., Mark S., 2017). 

Zona perkembangan aktual didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah 

secara mandiri (Siyepu, Sibawu, 2013). Oleh Vygotsky, zona perkembangan 

potensial didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dengan 

scaffolding dari orang yang lebih kompeten, dapat seorang guru atau teman 

sejawat dalam kelompok. Vygotsky juga menjelaskan zona perkembangan 

proksimal dapat dinilai dari bagaimana siswa mampu melakukan apa yang 

sebelumnya tidak dapat dilakukan pada saat berinteraksi dengan orang yang lebih 

kompeten. Artinya zona perkembangan proksimal anak terjadi pada saat ketika 

anak tersebut diberikan soal satu tingkat di atas kemampuan aktualnya, yang 

awalnya anak tersebut tidak mampu menyelesaikannya, namun ketika diberikan 

scaffolding dari orang yang lebih kompeten anak tersebut mampu melakukan 

imitasi. Sehingga soal tersebut dapat  diselesaikan dengan benar. 

Ditinjau dari daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMP yang 

dikeluarkan oleh Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 tahun 

2016, salah satu materi yang baru ditemui oleh siswa kelas 3 SMP adalah operasi 

hitung bilangan berpangkat dengan menerapkan sifat-sifatnya. Namun 

sebelumnya siswa telah mendapatkan pengalaman belajar dalam menyelesaikan 

operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sehingga dengan ini, akan 

dilihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung bilangan 

berpangkat berdasarkan teori perkembangan kognisi Vygotsky. Kemampuan 

siswa tersebut kemudian akan dikategorikan ke dalam (zona “can do if guided” 

dari Gambar1) dan atau luar (zona “can’t do even if guided” dari Gambar1)  

zona perkembangan proksimal dari teori perkembangan kognitif Vygotsky.  

 
Gambar 1 Kemampuan Seseorang Berdasarkan Teori Pekembangan Vygotsky 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 593 

 

  
 

 

Keterbatasan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang berada di 

luar zona perkembangan proksimalnya dapat dilihat melalui prosedur wawancara 

Newman. Lima aspek prosedur Newman dalam White (2005) bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemampuan membaca (Reading), kemampuan pemahaman 

(Comprehension), kemampuan transformsi (Transformation), kemampuan 

memproses (Process Skill), dan kemampuan menuliskan jawaban akhir 

(Encoding).  

 

METODE 

Jenis penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini dipilih 

secara acak yang terdiri dari 2 orang siswa kelas 3 SMP berinisial  RV dan FB. 

Ditinjau dari nilai matematika di raport semester 4 yaitu RV dengan nilai 97 

dikategorikan berkemampuan tinggi dan FB dengan nilai 73 dikategorikan 

berkemampuan sedang. Pengkategorian kemampuan subjek penelitian ini 

beracuan pada pengalaman Truman (Susetyo, 2015:180) yakni, kategori 

kemampuan siswa dilihat dari nilainya adalah: nilai 74-100 bekemampuan tinggi, 

nilai 0-27 berkemampuan rendah dan lainnya berkemampuan sedang.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tes tertulis dan 

wawancara. Terdapat dua jenis tes tertulis yaitu tes zona perkembangan aktual 

siswa dan tes zona perkembangan proksimal siswa. Tes awal yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah tes zona perkembangan aktual siswa yang terdiri dari 5 

soal uraian. Tes ini berguna mengukur zona perkembangan aktual siswa pada 

materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Berikut adalah kisi-kisi soal tes 

zona perkembangan aktual siswa: 

 
Tabel 1. Kisi-kisi soal tes zona perkembangan aktual siswa untuk materi bilangan  berpangkat 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Banyak 

Soal 

No 

Soal 

Siswa mampu 

memahami dan 

menguasai 

operasi hitung 

bilangan 

1. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung 

bilangan bulat dengan bilangan pecahan dengan benar 

2 1,2 

2. Siswa mampu menyatakan suatu bilangan ke dalam 

bentuk bilangan berpangkat dengan benar 

2 3,4 

3. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung 

perkalian dan pembagian berulang dari suatu bilangan 

dengan benar 

1 5 

Total Soal 5 

 

Setelah mengeketahui zona perkembangan aktual siswa pada materi operasi 

bilangan bulat dan pecahan sudah matang, barulah dapat dilakukan tes zona 

perkembangan proksimal siswa. Tes ini terdiri dari 11 soal uraian. Jawaban siswa 

pada tes ini akan menunjukkan pada indikator materi bilangan berpangkat apa saja 

yang termasuk ke dalam dan atau di luar zona perkembangan proksimal siswa. 

Berikut adalah kisi-kisi soal tes zona perkembangan proksimal siswa. 

 
Tabel 2. Kisi-kisi soal tes zona perkembangan proksimal siswa pada materi bilangan berpangkat 

Kompetensi Dasar Indikator 
Banyak 

Soal 

No 

Soal 

Siswa mampu 

memahami dan 

menguasai operasi 

1. Siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat 

bulat sebagai perkalian berulang ataupun 

sebaliknya dengan benar 

2 1,2 
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hitung bilangan 

berpangkat serta 

aturan bentuk 

pangkat 

2. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat bulat dengan benar 

1 3 

3. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat dengan menerapkan sifat-

sifat operasi bilangan berpangkat dengan tepat 

4 4,5,6 

4. Siswa mampu menentukan selesaian dari 

persamaan bilangan berpangkat 

1 7 

5. Siswa mampu menentukan selesaian dari 

pertidaksamaan bilangan berpangkat 

1 8 

6. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berhubungan dengan bilangan 

berpangkat 

2 9,10 

7. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat ribuan dengan tepat 

1 11 

Total Soal 11 

 

Pemberian scaffolding hanya akan dilakukan pada pengerjaan tes zona 

perkembangan proksimal siswa. Scaffolding yang diberikan berupa informasi 

mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, pertanyaan yang bertujuan 

membuat siswa mengingat kembali materi prasyarat yang bersangkutan, serta 

instruksi untuk memeriksa kembali jawaban siswa guna meyakinkan siswa 

terhadap jawaban yang sudah mereka tuliskan. 

Instrumen wawancara yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi dari 

prosedur wawancara Newman dalam White (2005). Dilakukan wawancara kepada 

subjek penelitian terhadap soal-soal tes zona pekembangan proksimal yang tidak 

dijawab ataupun salah meski telah diberikan scaffolding. Berikut kisi-kisi 

pertanyaan pada sesi wawancara siswa: 

 
Tabel 3. Kisi-kisi pertanyaan wawancara zona perkembangan proksimal siswa pada materi 

bilangan berpangkat 

Aspek-Aspek  Prosedur 

Newman 
Kisi-Kisi Pertanyaan 

Kemampuan Membaca  1. Pernahkah kamu membaca atau mencoba menyelesaikan soal seperti 

ini sebelumnya? 

2. Adakah kata atau simbol dalam soal yang tidak kamu ketahui? 

Kemampuan Pemahaman 1. Informasi apa yang kamu dapatkan dari membaca soal tersebut? 

2. Coba gambarkan sebuah kubus?* (khusus soal no.9) 

3. Tunjukkan yang disebut dengan diagonal sisi dan luas permukaan 

kubus!* (khusus soal no.9) 

4. Apakah kamu yakin? 

Kemampuan Melakukan 

Transformasi Matematika 

1. Jelaskan kepadaku bagaimana ide dan cara kamu menyelsaikan soal 

ini! 

2. Apakah kamu yakin dengan jawabanmu? 

3. Apa yang membuatmu kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut? 

Kemampuan Melakukan 

Perhitungan 

1. Berilah penjelasan mengenai perhitungan yang telah kamu buat 

sebelumnya! 

2. Mengapa kamu tidak melakukan proses perhitungan? 

3. Apa yang membuatmu kesulitan dalam melakukan perhitungan? 

Kemampuan Menuliskan 

Jawaban Akhir 
1. Jelaskan bagaimana kamu menentukan jawaban akhirmu! 

2. Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban akhirmu? 

 

Berdasarkan jawaban siswa dan cuplikan proses scaffolding saat pengerjaan 

tes zona perkembangan proksimal, kemampuan subjek penelitian akan 

dikelompokkan dalam zona pekembangan aktual dan zona perkembangan 
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potensial pada indikator materi bilangan berpangkat. Sehingga dapat 

dideskripsikan zona perkembangan proksimal siswa berkembang pada indikator 

mana saja, kemudian mengetahui indikator apa saja yang berada di luar zona 

perkembangan proksimalnya. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, akan 

dideskripsikan penyebab indikator yang berada di luar zona perkembangan 

proksimal siswa. Deskripsi penyebab tersebut ditinjau dari keterbatasan 

kemampuan membaca, pemahaman, transformasi, proses dan penulisan jawaban 

akhir siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dua subjek penelitian ini, baik RV maupun FB menyelesaikan semua soal 

tes zona perkembangan aktual siswa dengan benar secara mandiri tanpa adanya 

bantuan dari lingkungan. Artinya, kemampuan RV ataupun FB dalam 

menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan merupakan zona 

perkembangan aktual yang sudah matang. Hal ini didukung oleh pendefinisian 

zona perkembangan aktual anak oleh Vygotsky (Siyepu, Sibawu, 2013) yaitu 

kemampuan anak dalam memecahan masalah secara mandiri. Sehingga baik RV 

maupun FB secara kognisi sudah siap menerima materi bilangan berpangkat yang 

merupakan materi satu tingkat lebih tinggi dari materi materi operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan. 

Hasil tes zona perkembangan proksimal siswa RV dan FB tertera pada tabel 

dibawah ini: 
Tabel 4. Hasil Tes Zona Perkembangan Proksimal Siswa 

Kompetensi Dasar Indikator 
RV FB 

A Po T A Po T 

Siswa mampu 

memahami dan 

menguasai operasi 

hitung bilangan 

berpangkat serta 

aturan bentuk 

pangkat 

1. Siswa mampu menyatakan bilangan 

berpangkat bulat sebagai perkalian  

berulang ataupun sebaliknya dengan 

benar 

√ - - √ - - 

2. Siswa mampu menentukan hasil operasi 

hitung bilangan berpangkat bulat dengan 

benar 

√ - - √ - - 

3. Siswa mampu menentukan hasil operasi 

hitung bilangan berpangkat dengan 

menerapkan sifat-sifat operasi bilangan 

berpangkat dengan tepat 

- √ - - √ - 

4. Siswa mampu menentukan selesaian dari 

persamaan bilangan berpangkat dengan 

tepat 

- √ - - - √ 

5. Siswa mampu menentukan selesaian dari 

pertidaksamaan bilangan berpangkat 

dengan tepat 

- √ - - - √ 

6. Siswa mampu menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berhubungan dengan 

bilangan berpangkat 

- √ - - - √ 

7. Siswa mampu menentukan hasil operasi 

hitung bilangan berpangkat ribuan 

dengan tepat 

- - √ - - √ 

        

Keterangan : 

A=zona perkembangan 

aktual; 

Po=zona perkembangan 

Potensial; 

T=zona di luar zpd 
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Berdasarkan tabel hasil tes zona perkembangan proksimal siswa di atas 

dapat dideskripsikan RV dan FB mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat 

sebagai perkalian berulang ataupun sebaliknya, menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat bulat dengan benar secara mandiri. Hal tersebut dibuktikan 

dari jawaban RV dan FB pada Gambar 2 berikut: 

 

Nyatakan bilangan 3−3 ini dalam perkalian berulang dan tentukan hasilnya. 

 
(a) Jawaban FB 

 
(b) Jawaban RV 

Gambar 2 Jawaban RV dalam menentukan selesaian persamaan bilangan berpangkat 

 

Terlihat pada jawaban bahwa RV maupun FB mampu menyatakan 3−3 ke dalam 

bentuk perkalian berulang dari 
1

3
 sebanyak tiga kali dan menentukan hasil 

perkaliannya dengan benar secara mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan  teori 

perkembangan kognisi Vygotsky (Siyepu, Sibawu, 2013), konsep bilangan 

berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan dan operasi hitung 

bilangan berpangkat bulat merupakan zona aktual dari RV dan FB. 

Selanjutnya, RV mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan 

berpangkat dengan menerapkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, 

menentukan selesaian dari persamaan bilangan berpangkat, menentukan selesaian 

dari pertidaksamaan bilangan berpangkat, mampu menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berhubungan dengan bilangan berpangkat dengan benar setelah 

mendapatkan scaffolding dari peneliti. Sebagai bukti, jawaban RV dalam 

menentukan selesaian persamaan bilangan berpangkat disajikan pada Gambar3 

berikut: 

Tentukanlah semua nilai x yang memenuhi persamaan 3𝑥2−𝑥−8 = 
1

9
 

 
Gambar 3 Jawaban RV dalam Menentukan Selesaian Persamaan Bilangan Berpangkat 

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa RV sudah mampu menyatakan persamaan dalam 

bentuk basis yang sama secara mandiri. Namun pada langkah selanjutnya RV 

tidak dapat menyelesaikannya secara mandiri, RV melakukan interaksi dengan 

peneliti dan mendapat scaffolding  

(lihat tabel 5). Sehingga RV mampu menentukan selesaian dari persamaan 

3𝑥2−𝑥−8 = 
1

9
 dengan benar. 
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Sedangkan FB mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan 

berpangkat dengan menerapkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dengan 

benar setelah mendapatkan scaffolding dari peneliti. Berikut adalah daftar bentuk-

bentuk scaffolding yang diberikan kepada RV saat mengerjakan soal-soal terkait: 

 
Tabel 5 Bentuk-Bentuk Scaffolding 

Indikator Bentuk Scaffolding 

Menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat dengan 

menerapkan sifat-sifat operasi 

bilangan berpangkat 

1. Pemberian informasi mengenai sifat-sifat operasi bilangan 

berpangkat, berupa sifat operasi perkalian, pembagian, 

perpangkatan, dan bentuk dari pangkat negatif 

Menentukan selesaian dari 

persamaan bilangan berpangkat 

1. Pemberian informasi mengenai 2 bilangan berpangkat dikatakan 

sama jika bilangan pokoknya sama dan pangkatnya pun sama. 

2. Mengkonfirmasi pernyataan RV benar bahwa selesaian 

persamaan bilangan berpangkat pada soal ada 2. 

Menentukan selesaian dari 

pertidaksamaan bilangan 

berpangkat 

1. Pemberian informasi bahwa langkah pengerjaan pertidaksamaan 

bilangan berpangkat sama dengan langkah pengerjaan 

persamaan, hanya beda pada tanda dan penentuan selesaiannya. 

2. Meminta RV dan FB untuk memeriksan daerah selesaian yang ia 

tentukan ke dalam pertidaksamaan bilangan berpangkatnya. 

Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berhubungan 

dengan bilangan berpangkat 

1. Pemberian informasi bahwa perbandingan itu identik dengan 

operasi hitung pembagian 

Menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat ribuan 

dengan tepat 

1. Pemberian informasi bahwa dalam menyelesaikan soal ini 

menggunakan konsep pemfaktoran aljabar serta menerapkan 

sifat-sifat bilangan berpangkat 

 

Berdasarkan teori perkembangan kognisi Vygotsky (Kozulin, Gindis, Agevey & 

Miller: 2003), kemampuan memecahkan masalah siswa menjadi matang setelah 

mendapatkan scaffolding dari orang yang lebih berkompeten, maka operasi hitung 

bilangan berpangkat dengan menerapkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, 

persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat, serta memecahkan masalah 

kontekstual yang berhubungan dengan bilangan berpangkat disebut dengan zona  

perkembangan potensial RV. Kemudian zona perkembangan potensial FB yaitu 

pada operasi hitung bilangan berpangkat dengan menerapkan sifat-sifat operasi 

bilangan berpangkat.  

 RV tidak mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat 

ribuan dengan tepat walaupun sudah diberikan beberapa scaffolding. Sedangkan 

FB tidak mampu menentukan selesaian dari persamaan dan pertidaksamaan 

bilangan berpangkat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan 

dengan bilangan berpangkat, juga menentukan hasil operasi hitung bilangan 

berpangkat ribuan dengan benar walaupun sudah diberikan beberapa scaffolding. 

Hal ini dibuktikan dari jawaban FB saat menentukan selesaian persamaan 

bilangan berpangkat disajikan pada Gambar 4 berikut. 

 

Tentukanlah semua nilai x yang memenuhi persamaan 3𝑥2−𝑥−8 = 
1

9
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Gambar 4 Jawaban FB dalam Menentukan Selesaian Persamaan Bilangan Berpangkat 

 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa FB mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

persamaan yang ada pada soal secara mandiri. Kemudian  FB melakukan interaksi 

dengan peneliti dan mendapat scaffolding yang sama dengan RV sebelumnya 

(lihat tabel 5). Namun berbeda dengan RV yang mampu menentukan selesaian 

persamaannya dengan benar, FB tidak dapat menentukan selesaian persamaan 

3𝑥2−𝑥−8 = 
1

9
 dengan tepat meskipun telah mendapatkan scaffolding. 

 Menurut teori perkembangan kognisi Vygotsky (Kozulin, Gindis, Agevey & 

Miller: 2003)  terdapat zona perkembangan proksimal sebagai penanda terjadinya 

pembelajaran pada individu. Zona perkembangan proksimal itu sendiri 

didefinisikan sebagai celah antara zona perkembangan aktual dengan zona 

perkembangan potensial individu. Berdasarkan uraian hasil tes zona proksimal 

diatas dapat deskripsikan zona perkembangan proksimal dari RV dan FB. Zona 

perkembangan proksimal RV terjadi pada saat RV menerima dan memproses 

scaffolding yang diberikan (lihat tabel 5) serta menerapkannya pada penentuan 

hasil operasi hitung bilangan berpangkat dengan menerapkan sifat-sifat operasi 

bilangan berpangkat, penentuan selesaian dari persamaan dan pertidaksamaan 

bilangan berpangkat, dan dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan bilangan berpangkat. Zona perkembangan proksimal FB 

terjadi pada saat FB menerima dan memproses informasi mengenai sifat-sifat 

operasi bilangan berpangkat, berupa sifat operasi perkalian, pembagian, 

perpangkatan, dan bentuk dari pangkat negatif serta menerapkannya dalam 

menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat dengan menerapkan sifat-

sifat operasi bilangan berpangkat. 

 Selanjutnya pada teori perkembangan kognisi Vygotsky menyebutkan 

terdapat kemampuan individu yang berada di luar zona perkembangan proksimal 

yaitu ketika individu tersebut tidak mampu memecahkan masalah walaupun sudah 

diberikan scaffolding. Berdasarkan uraian hasil tes zona proksimal sebelumnya, 

kemampuan RV dalam menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat 

ribuan berada di luar zona perkembangan proksimalnya. Sedangkan, kemampuan 

FB yang berada di luar zona perkembangan proksimalnya adalah kemampuan 

menentukan selesaian dari persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat, 

memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bilangan 

berpangkat, serta menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat ribuan. 

Setelah dilakukan wawancara didapatkan informasi bahwa, RV tidak 

mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat ribuan dengan benar 

walaupun sudah diberikan scaffolding berupa informasi sifat penjumlahan dan 

pengurangan bilangan berpangkat. Hal ini dikarenakan RV 1) baru pertama kali 

menemui dan mencoba menyelesaikan soal terkait, 2) merasa bingung bagaimana 

mengoperasikan atau memanipulasi bentuk bilangan berpangkat pada soal terkait. 

Berdasarkan prosedur wawancara analisis Newman, RV mengalami keterbatasan 
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pada kemampuan transformasinya. Sedangkan FB tidak mampu menentukan 

selesaian dari persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat, menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berhubungan dengan bilangan berpangkat, serta tidak 

mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat ribuan dengan benar 

walaupun sudah diberikan scaffolding (lihat tabel 5). Hal ini dikarenakan  FB 1) 

baru pertama kali menemui dan mencoba menyelesaikan soal terkait, 2) 

kebingungan menentukan nilai x ketika sudah mendapatkan persamaan atau 

pertidaksamaan pangkatnya, 3) tidak mengetahui apa yang disebut dengan 

diagonal sisi kubus pada memecahkan permasalahan kontekstual, 4) tidak 

memiliki bayangan bagaimana cara menyelesaian bilangan berpangkat ribuan. 

Artinya, berdasarkan prosedur analisis Newman, FB mengalami keterbatasan pada 

kemampuan pemahaman, dan transformasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Zona perkembangan proksimal siswa dengan kemampuan tinggi pada 

materi bilangan berpangkat berkembang pada saat siswa 1) menerima dan 

memproses scaffolding berupa informasi mengenai sifat-sifat operasi bilangan 

berpangkat, kemudian  menerapkannya dalam menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat dengan benar, 2) menerima dan memproses scaffolding 

berupa informasi mengenai dua bilangan berpangkat dikatakan sama jika bilangan 

pokoknya sama dan pangkatnya pun sama serta banyaknya penyelesaian 

persamaannya ada dua, kemudian menerapkannya dalam menentukan selesaian 

persamaan bilangan berpangkat dengan benar, 3) menerima dan memproses 

scaffolding berupa informasi mengenai langkah pengerjaan pertidaksamaan 

bilangan berpangkat sama dengan langkah pengerjaan persamaan bilangan 

berpangkat, hanya berbeda pada tanda dan penentuan selesaiannya, kemudian 

menerapkannya dalam menentukan selesaian dari pertidaksamaan bilangan 

berpangkat dengan benar, 4) menerima dan memproses scaffolding berupa 

informasi mengenai perbandingan itu identik dengan operasi hitung pembagian, 

kemudian mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan bilangan berpangkat dengan benar. Sedangkan zona 

perkembangan proksimal siswa dengan kemampuan sedang berkembang pada saat 

siswa menerima dan memproses informasi mengenai sifat-sifat operasi bilangan 

berpangkat, berupa sifat operasi perkalian, pembagian, perpangkatan, dan bentuk 

dari pangkat negatif serta menerapkannya dalam menentukan hasil operasi hitung 

bilangan berpangkat dengan benar. 

Kemampuan siswa berkemampuan tinggi dalam menentukan hasil operasi 

hitung bilangan berpangkat ribuan berada di luar zona perkembangan 

proksimalnya dikarenakan keterbatasan kemampuan transformasi bentuk bilangan 

berpangkat ribuan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dioperasikan. 

Kemampuan siswa berkemampuan sedang yang berada di luar zona 

perkembangan proksimalnya adalah dalam 1) menentukan selesaian dari 

persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat, dikarenakan keterbatasan 

kemampuan proses operasi aljabar, 2) memecahkan masalah kontekstual yang 

berhubungan dengan bilangan berpangkat, dikarenakan keterbatasan kemampuan 

pemahaman pada unsur-unsur bangun ruang kubus, 3) menentukan hasil operasi 

hitung bilangan berpangkat ribuan, dikarenakan keterbatasan kemampuan 
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transformasi bentuk bilangan berpangkat ribuan kebentuk yang lebih sederhana 

untuk dioperasikan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam kajian ini, disarankan 

kepada guru untuk memberikan bantuan lebih pada materi sifat-sifat dan operasi 

bilangan berpangkat kepada siswa berkemampuan sedang sehingga zona 

perkembangan proksimalnya berkembang lebih lebar. Akhirnya siswa tersebut 

mampu mencapai zona perkembangan potensial yang sama dengan siswa 

berkemampuan tinggi pada materi bilangan berpangkat. Selain itu, disarankan 

kepada guru dalam membelajarkan materi bilangan berpangkat untuk lebih 

menekan pada submateri persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat 

serta masalah kontekstual dari bilangan berpangkat. 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Arikunto, S. (2013). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Guseva, L. G. & Mark S. (2017). Implementing the Zone of Proximal 

Development: From the Pedagogical Experiment to the Developmental 

Education System of Leonid Zankov. International Electronic Journal of 

Elementary Education, 9(4), 775-786. 

Kozulin, Gindis, Agevey & Miller. (2003). Vygostky’s Educational Theory in 

Cultural Context. New York: Cambridge University Press. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. (2016). Jakarta 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang 

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah. (2014). Jakarta 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2013). Jakarta. 

Siyepu, S. (2013). The Zone of Proximal Development in the Learning of 

Mathematics. South African Journal of Education,33(2),1-13. 

Susetyo, B. (2015). Prosedur Penyusunan & Analisis Tes. Bandung: Refika 

Aditama. 

White, A. L. (2005). Active Mathematics in Classrooms: Finding Out Why 

Children Make Mistake-and Then Doing Something to Help Them. Square 

One, 15(4), 15-19.   

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 601 

 

  
 

KEMAMPUAN SISWA ADVERSITY QUOTIENT SEDANG KELAS VI SD 

LABORATORIUM UM DALAM MEMECAHKAN MASALAH 

MATEMATIKA  

 

Miftha Huljannah1), Cholis Sa’dijah2), Abd Qohar3) 
1,2,3)Universitas Negeri Malang 

1)mifthajn37@gmail.com 

 

Abstrak 

Keterampilan pemecahan masalah adalah salah satu 

keterampilan yang harus dikuasai manusia pada abad ke 21. Dalam 

dunia pendidikan hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakan 

siswa dalam memecahkan masalah pada saat pembelajaran. 

Kenyataannya hal tersebut jarang dilakukan oleh guru yang dapat 

disebabkan oleh banyak hal. Memecahkan suatu masalah 

membutuhkan keterampilan dan pemikiran yang tidak biasa agar 

menemukan jawabannya. Kesulitan-kesulitan bisa saja ditemui 

didalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan tersebut dibutuhkan suatu kemampuan atau potensi dalam 

diri, salah satunya adalah Adversity Quotient (AQ). Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang memiliki Adversity Quotient sedang. Subjek penelitian ini 

adalah 3 siswa SD Laboratorium UM kelas VI yang memiliki AQ 

sedang. Soal pemecahan masalah yang digunakan adalah open-ended 

task. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dalam memecahkan 

masalah, siswa AQ sedang telah memahami masalah dengan baik, 

melakukan perencanaan dengan menggunakan pemisalan, 

melaksanakan rencana dengan melakukan prosedur perhitungan 

dengan baik. Namun tidak melakukan tahapan mengecek kembali atau 

mengerjakan kembali sehingga jawaban yang diperolehnya hanya 

satu. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki Adversity 

Quotient sedang merasa cepat puas dengan jawaban yang 

didapatkannya sehingga tidak tertarik untuk menemukan 

kemungkinan jawaban benar yang lain. 

Kata kunci: Adversity Quotient sedang, Pemecahan Masalah 

Matematika 

 

Kehidupan pada abad ke 21 menuntut sumber daya manusia yang 

menguasai beberapa kompetensi atau keterampilan, salah satunya adalah 

keterampilan memecahkan masalah. Pemecahan masalah dalam dunia pendidikan 

dapat dilatih pada saat pembelajaran didalam kelas khususnya kelas matematika. 

Melalui pembelajaran pemecahan masalah, siswa dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin (Masfingatin, 

2013). Pemecahan masalah merupakan hal yang essensial dalam pembelajaran 

matematika (Hudojo, 2005). Di Indonesia sendiri telah memasukkan pemecahan 

masalah kedalam tujuan pembelajaran matematika yang tertuang dalam standar 

nasional pendidikan Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih terdapat guru 
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yang kurang atau bahkan tidak pernah melatih siswanya untuk memecahkan 

masalah matematika. Kebanyakan mereka hanya berfokus pada pencapaian 

kemampuan siswa dalam berhitung dan menggunakan rumus (Lidinillah, 2008). 

Padahal pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya diarahkan pada 

peningkatan kemampuan berhitung tetapi juga pada peningkatan siswa dalam 

memecahkan masalah (Salma & Amin, 2014). Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi hal tersebut, bisa disebabkan oleh kemampuan guru, juga 

disebabkan oleh faktor tuntutan kurikulum yang membuat guru terdesak sehingga 

tidak fokus terhadap kemampuan pemecahan masalah (Lidinillah, 2008).  

Pemecahan masalah merupakan proses berpikir yang dilakukan oleh 

individu untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya. Pemecahan masalah matematis merupakan suatu 

aktivitas kognitif yang kompleks, sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah 

yang ditemui dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi (Fadillah, 

2009). Sedangkan menurut Polya (1962) memecahkan masalah berarti 

menemukan jalan keluar dari kesulitan, jalan di sekitar rintangan, mencapai tujuan 

yang tidak segera dicapai. Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah 

kemampuan untuk menyelesaikan soal atau pertanyaan matematika yang bersifat 

tidak rutin. Artinya, soal atau pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan 

prosedur rutin (Sa’dijah, 2007). 

Terdapat banyak strategi atau langkah-langkah yang diperlukan dalam 

memecahkan masalah. Salah satunya adalah langkah pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh Polya (1971). Strategi pemecahan masalah Polya terdiri dari 

empat tahapan yaitu: 1) memahami masalah (understanding the probem); 2) 

menyusun rencana penyelesaian masalah (devising a plan); 3) melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah (carrying out the plan); dan 4) mengecek penyelesaian masalah 

(looking back). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator pemecahan 

masalah Polya (1971) yaitu pada tahap pertama, memahami masalah dapat ditandai 

dengan menuliskan hal-hal yang diketahui, yang ditanyakan, atau merepresentasikan 

masalah dengan bahasanya sendiri. Pada tahap kedua yaitu menyusun rencana 

penyelesaian masalah siswa dapat mencari hubungan antara informasi yang diketahui 

dengan yang tidak diketahui pada masalah atau menghitung variabel yang tidak 

diketahui. Kemudian pada tahap ketiga yaitu melaksanakan rencana, siswa dapat 

melakukan perhitungan atau menuliskan langkah-langkah untuk mendapatkan 

jawaban. Selanjutnya, tahap keempat yaitu memeriksa kembali, siswa melakukan 

pengecekan kembali setiap jawaban yang telah diperoleh atau mengerjakan kembali 

untuk mendapatkan jawaban benar lainnya. 

Pemecahan masalah dilihat dari tingkat “openness” terbagi menjadi 3 yaitu 

Closed Task, Open-Middle-Task, dan Open-Ended-Task (Sa’dijah & Sukoriyanto, 

2015:14). Dalam penelitian ini masalah yang digunakan adalah masalah dengan 

tingkat openness open ended. Masalah open ended adalah masalah dengan 

beberapa jawaban yang benar, dan memiliki banyak langkah atau cara untuk 

mendapatkan jawabannya. Masalah open-ended memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menemukan, 

mengenali, dan memecahkan masalah dengan berbagai teknik dan strategi 

penyelesaian (Sa’dijah, dkk, 2016). Masalah open ended ini sering dianggap 

sebagai "masalah terstruktur" karena ada data atau asumsi yang hilang dan tidak 

ada prosedur tetap yang menjamin solusi yang benar (Yee, 2002). 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengatasi atau memecahkan suatu 

masalah sering menjumpai kesulitan-kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan 

tersebut diperlukan potensi dalam diri selain pengetahuan, salah satunya yaitu 

Adversity Quotient (AQ). Stoltz (2005) menyatakan Adversity Quotient (AQ) 

adalah kemampuan seseorang untuk mampu bertahan menghadapi kesulitan dan 

mampu menghadapi kesulitan, serta mampu melampaui harapan-harapan atas 

kinerja dan potensinya. AQ merupakan kemampuan untuk bertahan ditengah 

hambatan (Kusumadhani, dkk, 2015). AQ dapat menentukan tingkat keberhasilan 

atau kegagalan seseorang (Suryadi & Santoso, 2017; Bautista, 2015). Stoltz 

mengelompokkan AQ menjadi 3 yaitu, 1) Adversity Quotient rendah merupakan 

kelompok orang yang kurang memiliki kemauan untuk menerima tantangan 

dalam hidupnya; 2) Adversity Quotient sedang merupakan kelompok orang yang 

sudah memliki kemauan untuk berusaha menghadapi masalah dan tantangan yang 

ada, namun mereka berhenti karena merasa sudah tidak mampu lagi; 3) Adversity 

Quotient tinggi merupakan kelompok orang yang memilih untuk terus bertahan 

untuk berjuang mengahadapi berbagai macam hal yang akan terus menerjang baik 

itu dapat berupa masalah, tantangan, hambatan, serta hal-hal lain yang terus 

didapat setiap harinya. 

Stoltz (2005) menafsirkan AQ dengan menggunakan kurva distribusi normal 

saat mengklasifikasikan jenis AQ yaitu AQ tinggi, sedang, dan rendah. Jika 

pengelompokkan tipe AQ lebih diperhalus maka terdapat kelompok diantara 

kelompok AQ rendah dengan AQ sedang yang disebut kelompok peralihan dari 

AQ rendah menuju AQ sedang dan di antara kelompok AQ sedang dengan AQ 

tinggi yaitu peralihan dari AQ sedang menuju AQ tinggi. Namun, pada kedua 

kelompok tersebut terdapat ketidakjelasan sehingga pengkategorian AQ hanyalah 

AQ rendah dengan skor 59 ke bawah, AQ sedang dengan skor yang berada dalam 

rentang 95 – 134, dan AQ tinggi dengan skor yang berada dalam rentang 166 – 

200. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan tes pengelompokan 

AQ di SD Laboratorium UM kelas 6 dan hasil yang didapatkan kebanyakan 

mereka memiliki AQ sedang sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki AQ 

sedang. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Laboratorium UM kelas VI pada tanggal 

13 Oktober 2017 dan tanggal 17 Oktober 2013. Prosedur pengumpulan data 

dilakukan dengan cara memberikan tes kepada siswa kelas VI. Tes yang diberikan 

yaitu tes Adversity Quotient (AQ) yang dimodifikasi dari Sudarman (2011) dan tes 

pemecahan masalah matematika sebanyak 2 nomor soal. Tes Adversity Quotient 

(AQ) terlebih dahulu diberikan kepada seluruh siswa kelas VI. Setelah 

mendapatkan hasil tes AQ, peneliti melakukan pengelompokkan AQ berdasarkan 

skor yang didapatkan setiap siswa. Kemudian memilih siswa yang memiliki AQ 

sedang dengan rentang skor 95 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 134. Setelah itu, siswa tersebut 

diberikan tes pemecahan masalah matematika yang bersifat open ended. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman. Analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman (1992) dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data 
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reduction), penyajian data (data display) dan kesimpulan/verifikasi (conclusion 

drawing/verification). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam mengumpulkan data, peneliti memberikan 2 kali tes kepada siswa 

kelas VI. Tes pertama adalah tes Adversity Quotient (AQ) yang diberikan kepada 

21 orang siswa. Tes Adversity Quotient (AQ) ini merupakan modifikasi dari 

Sudarman (2012). Tes ini terdiri dari 30 peristiwa yang setiap peristiwa 

menggunakan skala 5 poin. Dari tes tersebut ditemukan terdapat 14 siswa yang 

memiliki Adversity Quotient sedang. 

Tes kedua merupakan tes pemecahan masalah matematika yang terdiri dari 

2 nomor soal. Tes tersebut diberikan kepada 14 siswa yang memiliki AQ sedang 

dari hasil pengelompokkan AQ. Berikut adalah hasil tes pemecahan masalah dari 

3 siswa AQ sedang. 

1. Hasil pekerjaan SC1 

Subjek 1 atau SC 1 dapat menjawab kedua soal yang diberikan. Gambar 1 

adalah deskripsi jawaban SC1. 

 
Gambar 1. Jawaban SC1 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan SC1 untuk masalah nomor 1 pada Gambar 1 

diatas, terlihat bahwa SC1 telah memahami masalah dengan merepresentasikan 

masalah menggunakan bahasanya sendiri yang ditandai dengan menuliskan hal-

hal yang diketahui pada masalah. Kemudian SC1 juga merumuskan perencanaan 

dan melaksanakan rencana dengan baik yang ditandai dengan melakukan 

perhitungan yang benar dan sesuai. Namun, SC1 tidak melakukan pengerjaan 

kembali sehingga tidak terdapat jawaban benar yang lain selain jawaban yang 

dituliskannya. Pekerjaan SC1 untuk masalah nomor 2 pada Gambar 1 

menunjukkan bahwa SC1 telah memahami masalah dengan merepresentasikan 

masalah menggunakan bahasanya sendiri. SC1 memisalkan nilai bola adalah 5, 

silinder adalah 15, dan balok adalah 35. Dari pemisalan yang dituliskan-nya 

tersebut, ia melakukan perhitungan dengan benar. Namun, kesimpulan yang 

didapatkannya masih keliru. Selain itu, SC1 juga tidak melakukan pengerjaan 

kembali sehingga ia tidak menemukan jawaban benar dari masalah tersebut. 

 

2. Hasil pekerjaan SC2 
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Subjek 2 atau SC2 dapat menjawab kedua soal yang diberikan sebagaimana 

Gambar 2 deskripsi jawabannya. 

 
Gambar 2. Jawaban SC2 

 

Hasil pekerjaan SC2 pada masalah nomor 1 (Gambar 2) menunjukkan 

bahwa SC2 telah memahami masalah dengan baik sehingga dapat menuliskan hal-

hal yang diketahui pada masalah. Namun, SC2 langsung menuliskan jawaban 

yang benar tanpa melakukan perhitungan pada lembar jawabannya. Selain itu, 

SC2 tidak melakukan pengecekan atau pengerjaan kembali sehingga tidak 

terdapat jawaban benar yang lain selain jawaban yang ditulisnya. Berdasarkan 

hasil pekerjaan SC2 untuk masalah nomor 2 pada Gambar 2 menunjukkan bahwa 

SC2 memahami masalah dengan melakukan representasi menggunakan bahasanya 

sendiri. SC2 menulis bola adalah; balok merupakan 7 bola yaitu 2 silinder dan 1 

bola. Kemudian SC2 melakukan perhitungan sehingga memperoleh jawaban yang 

benar.  Namun, SC2 tidak melakukan pengerjaan kembali sehingga tidak 

menemukan jawaban benar lainnya. 

 

3. Hasil pekerjaan SC3 

Subjek 3 atau SC3 dapat menjawab kedua soal yang diberikan dan Gambar 

3 adalah deskripsi jawabannya. 

 
Gambar 3. Jawaban SC3 
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Berdasarkan hasil pekerjaan SC3 pada masalah nomor 1 (Gambar 3), 

terlihat bahwa SC3 telah memahami soal dengan baik dan melakukan 

perencanaan yang ditandai dengan menuliskan kemungkinan skor yang 

didapatkan Dandi. SC3 melakukan perhitungan yang sesuai dan benar sehingga 

memperoleh jawaban akhir yang benar. Namun, SC3 tidak melakukan 

pengecekan atau pengerjaan kembali soal tersebut sehingga ia hanya mendapatkan 

1 kemungkinan jawaban yang benar. Hasil pekerjaan SC3 pada masalah nomor 2 

(Gambar 3) menunjukkan bahwa SC3 memahami masalah yang diberikan dengan 

baik dan memisalkan nilai bola adalah 5, sehingga mendapatkan nilai silinder dan 

balok. Kemudian SC3 melakukan analisis dan perhitungan dengan benar sehingga 

memperoleh jawaban yang benar.  

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh deskripsi pemecahan 

masalah untuk siswa yang memiliki AQ sedang berdasarkan tahapan Polya.  Pada 

tahap memahami masalah, siswa AQ sedang telah memahami masalah dengan 

baik. Mereka menuliskan hal-hal yang diketahui dalam masalah atau 

merepresentasikan masalah dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian 

pada tahap merencanakan solusi, siswa AQ sedang melakukan pemisalan sendiri 

untuk lebih memudahkan mereka melakukan perhitungan. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yani (2016); Widyastuti (2013) bahwa 

dalam memahami masalah siswa AQ sedang dapat mengidentifikasi langsung dari 

setiap yang diketahui dengan lancar dan benar, dan pada tahap merencanakan 

penyelesaian mereka melakukan pemisalan menggunakan semua data yang 

mereka dapatkan. Selanjutnya pada tahap melaksanakan rencana, siswa AQ 

sedang rata-rata melakukan perhitungan yang sesuai dan benar sehingga 

memperoleh jawaban akhir yang benar. Siswa AQ sedang menggunakan rencana 

pemecahan masalah yang telah disusun sehingga mampu mendapatkan jawaban 

dengan lancar dan benar (Masfingatin, 2013). Namun, pada tahap terakhir yaitu 

pengecekan kembali, siswa AQ sedang tidak melakukannya. Mereka tidak 

mengerjakan kembali masalah yang diberikan, sehingga mereka tidak menemukan 

jawaban benar lainnya. Hal ini juga terlihat pada hasil penelitian Yani (2013), 

Prameswari (2015) bahwa siswa AQ sedang merasa tidak perlu melakukan 

pemeriksaan kembali lagi. 

Siswa AQ sedang terlihat cepat puas dengan jawaban yang diperolehnya 

atau tidak ingin mencari jawaban lain lagi. Stoltz (2005) menyatakan bahwa 

individu yang memiliki AQ sedang atau kategori AQ sedang adalah mereka yang 

tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar dan mereka juga cepat puas 

dengan kondisi atau keadaan yang dicapainya saat itu. Selain itu, Sudarman 

(2012) menyatakan bahwa dalam belajar matematika siswa AQ sedang tidak 

melakukan usaha maksimal, mereka hanya berusaha sekedarnya saja. Beberapa 

penelitian juga mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam memecahkan 

masalah siswa AQ sedang telah merasa puas dan yakin dengan hasil yang 

diperolehnya (Yani, 2013; Widyastuti, 2013). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemampuan siswa AQ 

sedang dalam menyelesaikan masalah matematika, dapat disimpulkan bahwa 

dalam memecahkan masalah yang ditinjau dari tahapan Polya, siswa AQ sedang 

telah memahami masalah dengan baik, melakukan perencanaan dengan 
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menggunakan pemisalan, melaksanakan rencana dengan melakukan prosedur 

perhitungan dengan baik. Namun tidak melakukan tahapan mengecek kembali 

atau mengerjakan kembali (looking back) sehingga jawaban yang diperolehnya 

hanya satu padahal masalah yang digunakan adalah masalah tipe open ended. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam pemecahan masalah siswa AQ sedang merasa 

cepat puas dengan jawaban yang diperolehnya sehingga tidak tertarik untuk 

menemukan kemungkinan jawaban benar yang lain. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut, maka disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut kepada siswa 

yang memiliki Adversity Quotient rendah dan siswa yang memiliki Adversity 

Quotient tinggi. Bagi para pengajar diharapkan dapat melatih siswanya dalam 

memecahkan masalah matematika dan melihat dimana letak kesulitan siswanya 

sehingga dapat menjadikan hasil tersebut sebagai bahan refleksi. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan berpikir kritis 

siswa dalam memecahkan masalah matematis. Proses berpikir kritis 

dalam penelitian ini mengacu pada empat tahap yaitu gathering 

information, evaluates of information, making solution, dan evaluates 

the conclusions. Dalam setiap tahap meliputi berbagai aspek yaitu 

pada tahap gathering information meliputi mengidentifikasi semua 

informasi, menghubungkan informasi yang relevan, mengelompokkan 

informasi sesuai dengan bagian masing – masing, dan menetapkan 

tujuan yang ditanyakan dalam masalah berdasarkan informasi. Tahap 

evaluates of information meliputi menyeleksi semua informasi 

menjadi hal penting, menetapkan asumsi dari informasi yang ada 

dalam masalah, menghubungkan hal – hal penting dari informasi 

berdasarkan asumsi dan mengidentifikasi strategi yang mungkin 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Tahap making solution 

meliputi memprediksi langkah – langkah penyelesaian yang dari 

informasi, dan memproses langkah – langkah penyelesaian, dan 

menetapkan hasil penyelesaian. Tahap evaluates the conclusions 

meliputi menetapkan keyakinan hasil penyelesaian masalah, dan 

mengklarifikasi hasil penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini yang 

dianalisis yaitu pada tahap gathering information yang dikaitka 

dengan teori pemrosesan informasi. 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi 

kasus. Subjek penelitian sebanyak empat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dua subjek melakukan berpikir kritis lengkap 

dalam memecahkan masalah matematis dalam pemrosesan informasi. 

Kemudian dua subjek melakukan berpikir kritis lengkap dalam 

memecahkan masalah matematis tetapi mengalami kesalahan dalam 

pemrosesan informasi hal ini disebabkan subjek mengalami kesalahan 

pemahaman dan ingatan kembali pada memori semantik.  

Kata kunci: berpikir kritis, pemecahan masalah, pemrosesan informasi. 

 

Tujuan pembelajaran matematika diberikan di sekolah adalah untuk 

membekali siswa  dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

siswa agar dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti dan kompetitif. Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan 

kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, 

diagram, dan media lain (BNSP, 2006). Kemampuan berpikir kritis sangat penting 
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dalam kehidupan sehari-hari, karena  kemampuan berpikir kritis dapat  

mengembangkan kemampuan berpikir lainnya, seperti kemampuan untuk 

mengambil  keputusan dan memecahkan  masalah. Kompetensi berpikir kritis dan 

pemecahan masalah merupakan dua kompetensi dari beberapa kompetensi yang 

ditekankan dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran matematika di sekolah. 

Ruggiero (Siswono, 2009) mengartikan berpikir sebagai suatu aktivitas 

mental untuk membantu memformulasikan atau memecahkan suatu masalah, 

membuat suatu keputusan, atau memenuhi hasrat keingintahuan (fulfill a desire to 

understand). Sedangkan menurut Solso (1995) berpikir adalah sebuah proses 

dimana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan 

interaksi yang komplek atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, 

imajinasi, dan pemecahan masalah. Dari pengertian tersebut tampak ada tiga 

pandangan dasar tentang berpikir, yaitu  

a. Berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi 

dapat diperkirakan dari perilaku. 

b. Berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi 

pengetahuan dalam sistem kognitif.  

c. Berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah 

atau diarahkan pada solusi.  

Sedangkan menurut Schafersman, S.D. (1991), Berpikir kritis adalah berpikir 

yang benar dalam rangka mengetahui secara relevan dan reliable tentang dunia. 

Berpikir kritis, adalah berpikir beralasan, mencerminkan, bertanggungjawab, 

kemampuan berpikir, yang difokuskan pada pengambilan keputusan terhadap apa 

yang diyakini atau yang harus dilakukan. Berpikir kritis adalah berpikir 

mengajukan pertanyaan yang sesuai, mengumpulkan informasi yang relevan, 

mengurutkan informasi secara efisien dan kreatif, menalar secara logis, hingga 

sampai pada kesimpulan yang reliable dan terpercaya.  

Berpikir kritis itu menurutnya ada 16 karakteristik, yaitu menggunakan 

bukti secara baik dan seimbang, mengorganisasikan pemikiran dan 

mengungkapkannya secara singkat dan koheren,  membedakan antara kesimpulan 

yang secara logis sah dengan kesimpulan yang cacat, menunda kesimpulan 

terhadap bukti yang cukup untuk mendukung sebuah keputusan, memahami 

perbedaan antara berpikir dan menalar, menghindari akibat yang mungkin timbul 

dari tindakan-tindakan,  memahami tingkat kepercayaan, melihat persamaan dan 

analogi secara mendalam, mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan 

secara mandiri,  menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang, 

mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal, seperti matematika, dan 

menggunakannya untuk memecahkan masalah, dapat mematahkan pendapat yang 

tidak relevan serta merumuskan intisari,  terbiasa menanyakan sudut pandang 

orang lain untuk memahami asumsi serta implikasi dari sudut pandang tersebut, 

peka terhadap perbedaan antara validitas kepercayaan dan intensitasnya, 

menghindari kenyataan bahwa pengertian seseorang itu terbatas, bahkan terhadap 

orang yang tidak bertindak inkuiri sekalipun, dan mengenali kemungkinan 

kesalahan opini seseorang kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada 

pendapat pribadi. 

 Selanjutnya, Marzano (2001) mengidentifikasi berpikir kritis melalui 

refleksi dengan menggabungkan self system, metakognisi dan sistem kognitif. Self 

system melibatkan interaksi sikap seseorang, keyakinan emosi, dan motivasi. 
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Sistem kognitif terdiri dari evaluasi, pengaturan dalam berpikir, kejelasan dan 

akurasi. Sedangkan kognitif terdiri dari pemanfaatan pengetahuan, analisis 

(memperluas pengetahuan yang ada, memproduksi kesimpulan baru), pemahaman 

(pengorganisasian materi untuk jangka panjang memori) dan retrieval 

(mengingat). 

Dalam proses berpikir kritis diperoleh pemikiran sebagai berikut : 

a.    Mengenali Masalah ( Defining and clarifying problem) 

1. Mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok. 

2. Membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan. 

3. Memilih informasi yang relevan. 

4. Merumuskan /memformulasikan masalah. 

b.  Menilai informasi yang relevan 

1. Menyeleksi fakta, opini, hasil nalar/judgment. 

2. Mengecek konsistensi. 

3. Mengidentifikasi asumsi. 

4. Mengenali kemungkinan faktor stereotip. 

5. Mengenali kemungkinan emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat. 

6. Mengenali kemungkinan perbedaan informasi orientasi nilai  

    dan ideologi. 

c. Pemecahan Masalah / Penarikan kesimpulan 

1.    Mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data. 

2.   Meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi  

      dari keputusan/pemecahan  masalah/kesimpulan yang diambil. 

Polya(1973), membedakan masalah di dalam matematika menjadi dua 

macam, yaitu : 

- Masalah untuk menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret, 

termasuk teka-teki. Bagian utama dari masalah ini adalah mengenai apa 

yang dicari, apa yang diketahui, dan bagaimana syaratnya. 

- Masalah untuk membuktikan, yaitu masalah untuk menunjukkan bahwa 

suatu pernyataan itu benar atau salah atau mungkin tidak kedua-duanya.  

- Bagian utama dari masalah jenis ini adalah hipotesis dan konklusi dari suatu 

teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. 

Berpikir kritis dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini 

dideskripsikan melalui empat tahap yaitu gathering information, evaluates of 

information, making solution, dan evaluates the conclusions. Pada tahap pertama 

gathering information terdiri dari empat aspek yaitu mengidentifikasi semua 

informasi, menghubungkan informasi, menggelompokkan informasi, dan 

menetapkan tujuan yang ada dalam masalah. Kemudian Tahap kedua evaluates of 

information terdiri dari empat aspek yaitu menyeleksi informasi yang penting, 

menetapkan asumsi, menghubungkan asumsi dengan informasi, dan 

mengidentifikasi strategi yang akan dilakukan. Tahap ketiga making solution 

terdiri dari tiga aspek yaitu memprediksi, memproses langkah –langkah dan 

menetapkan hasil penyelesaian. Tahap ke empat evaluates the conclusions ada dua 

aspek yaitu menetapkan keyakinan dan mengklarifikasi hasil penyelesaian. 

 Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori pemrosesan informasi terjadi 

proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta 

mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Dalam teori pemprosesan 

informasi menurut Atkinson dan Shiffrin (Glassman, 2009). Kedua ahli psikologi 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 612 

 

  
 

kognitif ini berhasil memaparkan bagaimana perangkat berpikir manusia beserta 

proses yang terjadi secara jelas, logis dan sederhana. Dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
Gambar 5.1 Model Teori Pemrosesan Informasi Atkinson dan Shiffrin 

Informasi diterima oleh manusia melalui indera. Penerima informasi awal 

pada indera ini disebut sebagai memori sensorik (sensory memory). Informasi dari 

penglihatan hanya dapat bertahan kurang dari sedetik di memori sensorik, 

sedangkan informasi dari pendengaran dapat bertahan tiga sampai empat detik. 

Jika perhatian tidak diberikan pada informasi tersebut maka mereka akan hilang. 

Namun jika perhatian diberikan maka informasi akan diteruskan menuju memori 

jangka pendek (short term memory) yang dapat mempertahankan informasi 

hingga 15 detik. Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat menyadari akan peran 

penting perhatian atau konsentrasi dalam memproses suatu informasi. Informasi 

tersebut juga akan hilang jika kita tidak mengulang-ngulang perhatian padanya. 

Namun jika pengulangan dilakukan maka informasi dapat diteruskan ke memori 

jangka panjang (long term memory). Pemrosesan informasi itu sendiri secara 

sederhana dapat diartikan suatu proses yang terjadi pada peserta didik untuk 

mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan 

informasi tersebut dengan inti pendekatannya lebih kepada proses memori dan 

cara berpikir. 

Sedangkan menurut Gagne (1970)  dalam buku “Conditions of Learning" , 

A very special kind of intellectual skill, of particular in probelem solving, is called 

a cognitive strategy. In term of modern learning theory, a cognitive strategy is a 

control process. An internal process by means of which thinking. Teori ini 

memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah 

informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang 

dikontrol oleh otak. Asumsi yang mendasari teori pemrosesan informasi.  Menurut 

Gagne tahapan proses pembelajaran meliputi delapan tahapan yaitu: (1) motivasi; 

(2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan kembali; (6) 

generalisasi; (7) perlakuan dan (8) umpan balik. 

 

METODE 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Strategi kualitatif yang 

digunakan adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mengamati proses 

berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari 

pemrosesan informasi. Creswell(2012), mengatakan bahwa studi kasus 

merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara 

cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Studi 

kasus difokuskan pada analisis berpikir kritis dalam memecahkan masalah 

http://4.bp.blogspot.com/-8vDtyTHKHBY/VmtOID10ILI/AAAAAAAAAW4/Wib1XPSrR4w/s1600/pemrosesn+informasi.jpg
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matematika. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut, pertama 

tahap persiapan  ini peneliti merancang instrumen yang akan digunakan yaitu 

lembar masalah matematika. Instrumen ini dilengkapi dengan lembar wawancara 

dan lembar validasi dan penetapan subjek penelitian. kedua, tahap pengumpulan 

data , dimana peneliti memberikan masalah matematika kepada siswa. Kemudian 

siswa menyelesaikan masalah matematika dengan think aloud. Selama 

menyelesaikan masalah matematika dengan think aloud dan memvideo semua 

aktivitas yang dilakukan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk 

memperjelas informasi. Ketiga tahap Analisis Data. Pada tahap ini, peneliti 

menganalisis data yang terkumpul dengan melakukan tahap-tahap analisis data 

kulitatif yang dikembangkan oleh Creswell (2010).Tahap ini peneliti melakukan 

tahapan analisis data yaitu mempersiapkan dan mengolah data, membaca seluruh 

data, mendeskripsikan data, menyajikan data dan menginterprestasi atau 

memaknai data. Keempat, penarikan kesimpulan, dimana penarikan kesimpulan 

dilakukan setelah analisis data.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban tertulis dan dari transkrip 

think aloud dari masing – masing subjek penelitian. Berpikir kritis S1, S2, S3, dan 

S4 melalui empat tahap yaitu gathering information, evaluates of information, 

making solution, dan evaluates the conclusions. pada tahap Gathering Information 

terdiri dari empat aspek yaitu mengidentifikasi semua informasi, menghubungkan 

informasi, mengelompokkan informasi, dan menetapkan tujuan yang ada dalam 

masalah. Kemudian Evaluates of Information terdiri dari empat aspek yaitu 

menyeleksi informasi yang penting, menetapkan asumsi, menghubungkan asumsi 

dengan informasi, dan mengidentifikasi strategi yang akan dilakukan. Tahap 

Making Solution terdiri dari tiga aspek yaitu memprediksi, memproses langkah –

langkah dan menetapkan hasil penyelesaian. tahap Evaluates the Conclusions ada 

dua aspek yaitu menetapkan keyakinan dan mengklarifikasi hasil penyelesaian. 

S1 melakukan proses berpikir kritis meskipun S1 terjebak dalam pemilihan 

informasi yang tidak relevan. Hal ini terjadi karena S1 menganggap bahwa 

informasi tentang harga perpaket yang harus dibayar orang tua Melani sebesar Rp. 

80.000,00. Setiap satu paket terdiri dari satu piring ayam, satu piring nasi, satu 

piring sayur adalah informasi penting. Kemudian S1 membuat asumsi bahwa 

orang tua Melani membeli berdasarkan Paket dan semua tamu yang hadir 

menikmati semua menu hidangan. Kemudian  strategi yang digunakan S1 yaitu 

membagi rata semua menu hidangan. Setelah itu diperoleh hasil penyelesaian 

empat puluh enam tamu yang dapat menikmati semua menu hidangan. 

Selanjutnya asumsi yang kedua berdasarkan jumlah piring tiap menu hidangan 

tidak sama dan meminimalisir sisa serta tamu dapat menikmati semua menu 

hidangan. Kemudian S1 menggunakan strategi coba – coba. Dalam hal ini S1 

memperoleh hasil penyelesaian enam puluh tiga tamu yang menikmati semua 

menu hidangan dengan sisa seperempat bagian sayur dan setengah bagian ayam. 

Selanjutnya S1 mencoba lagi dengan menggunakan strategi penyelesaian yaitu 

KPK(Kelipatan Persekutuan Terkecil) tetapi mengalami kesulitan dan 

kebingungan.  

Kemudian S2 dalam menyeleksi informasi tidak mengalami kesulitan. 

Kemudian S2 membuat asumsi bahwa semua tamu yang hadir menikmati semua 
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menu hidangan dan jumlah piring tiap menu hidangan tidak sama. Kemudian 

strategi yang digunakan yaitu menggunakan KPK(Kelipatan Persekutuan 

Terkecil) dengan alasan supaya jumlah piring yang dibutuhkan sama dengan 

jumlah tamu yang hadir. Setelah S2 menemukan KPK(Kelipatan Persekutuan 

Terkecil) kemudian menggunakan perbandingan sehingga diperoleh enam puluh 

tamu dengan banyak piring yang dibutuhkan enam puluh lima piring hidangan. 

Kemudian sisa empat piring S2 mencoba – coba membagi piring hidangan supaya 

memperoleh jumlah tamu terbanyak dan dapat menikmati semua hidangan. S2 

menyimpulkan bahwa tamu terbanyak adalah enam puluh tiga tamu yang dapat 

menikamti semua menu hidangan dengan menyisakan satu porsi ayam dan satu 

porsi sayur.  

Selanjutnya S3 melakukan berpikir kritis meskipun S3 masih terjebak 

dengan informasi yang tidak relevan. Hal ini terjadi karena S1 menganggap 

bahwa informasi tentang harga perpaket yang harus dibayar orang tua Melani 

sebesar Rp. 80.000,00. Setiap satu paket terdiri dari satu piring ayam, satu piring 

nasi, satu piring sayur. Kemudian S3 menyebutkan asumsi berdasarkan jumlah 

piring tiap menu hidangan tidak sama dan tamu terbanyak yang hadir serta dapat 

menikmati semua menu hidangan. Kemudian strategi yang digunakan S3 adalah 

KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil). S3 menggunakan KPK karena ingin 

menyamakan banyak tamu yang hadir dengan piring yang dibutuhkan sehingga 

tidak ada sisa hidangan. Setelah itu S3 menggunakan perbandingan untuk 

memperoleh hasil yang mendekati jumlah piring hidangan yang disediakan.  

Kemudian S3 menghitung sisa hidangan dengan cara mencoba – coba supaya 

memperoleh tamu terbanyak yang akhirnya diperoleh tamu terbanyak yang hadir 

adalah enam puluh tiga tamu. Selanjutnya asumsi yang ditetapkan bahwa orang 

tua Melani membeli berdasarkan Paket dan semua tamu yang hadir menikmati 

semua menu hidangan sehingga strategi yang digunakan yaitu membagi rata 

semua menu hidangan. Kemudian memperoleh hasil penyelesaian empat puluh 

enam tamu yang dapat menikmati semua menu hidangan dan  biaya yang 

dikeluarkan oleh orang tua Melani. Setelah itu S3 menyimpulkan tamu terbanyak 

adalah enam puluh tiga tamu yang dapat menikmati semua menu hidangan bukan 

yang empat puluh enam tamu dengan alasan sisa terlalu banyak. 

S4 melakukan berpikir kritis dengan menyeleksi informasi yang penting 

yaitu Di pesta ulang tahun Melani disediakan enam puluh sembilan piring 

hidangan, menu hidangan yang terdiri dari ayam, nasi, dan sayur. Setiap satu 

piring ayam diperuntukkan bagi dua tamu, satu piring nasi diperuntukkan bagi 

tiga tamu, dan satu piring sayur diperuntukkan bagi empat  tamu. Kemudian S4 

membuat asumsi berdasarkan jumlah piring tiap menu hidangan tidak sama dan  

tamu dapat menikmati semua menu hidangan. Kemudian S4 menggunakan 

strategi dengan membagi jumlah piring hidangan dengan tiga menu hidangan 

yang disediakan.  

Selanjutnya S4 mencoba mengalikan tiap menu hidangan sehingga 

memperoleh hasil yang mendekati boleh selisih tetapi satu. hasil penyelesaian 

yang diperoleh S4 adalah  enam puluh tiga tamu yang menikmati semua menu 

hidangan. kemudian S4 mencoba lagi dengan menggunakan strategi penyelesaian 

yang lain yaitu KPK(Kelipatan Persekutuan Terkecil) tetapi S4 mengalami 

kesulitan dan tidak bisa melanjutkan sampai penyelesaian. Setelah itu S4 

menyimpulkan bahwa tamu terbanyak adalah enam puluh tiga tamu yang dapat 
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menikmati semua menu hidangan bukan yang empat puluh enam tamu dengan 

alasan sisa terlalu banyak. 

Kemudian dapat dianalisis bahwa  S1, S3 dalam menyeleksi informasi 

mengalami kesalahan. Dalam hal ini subjek terjebak pada informasi yang tidak 

relevan yaitu harga per paket sebesar Rp.80.000,00. Setiap paket terdiri dari satu 

piring ayam satu piring nasi dan satu piring sayur. Seharusnya subjek mampu 

menyeleksi  informasi menjadi hal penting yaitu disediakan enam puluh sembilan 

piring hidangan. Setiap satu piring nasi untuk dua tamu, satu piring nasi untuk tiga 

tamu, dan satu piring sayur untuk empat tamu. Hal  ini terjadi pada S1 

menyebutkan perpaket terdiri dari satu piring nasi, satu piring ayam dan satu 

piring sayur.  Sedangkan S3 sambil pegang kepala dan diam, disini S3 mengalami 

kebingungan dalam menyeleksi informasi. Pada awalnya sudah sesuai kemudian 

S3 mencoba mencari penyelesaian lain tetapi S3 melakukan kesalahan menyeleksi 

informasi menjadi hal penting.  

Pada Subjek dalam menyeleksi informasi sudah sesuai sehingga subjek 

dapat menentukan strategi pemecahan masalah yaitu disediakan enam puluh 

sembilan piring hidangan. Setiap satu piring nasi untuk dua tamu, satu piring nasi 

untuk tiga tamu, dan satu piring sayur untuk empat tamu.  Tetapi S3 ingin 

menyelesaikan dengan cara yang lain tetapi hal ini mengakibatkan S3 mengalami 

kesalahan menyeleksi informasi. Menurut S3 dengan melihat perpaket akan lebih 

mudah menghitungnya sehingga diperoleh hasil yang berbeda. 

Dari hasil temuan dikaitkan dengan teori pemrosesan informasi terjadi 

proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta 

mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak mengalami kesulitan. 

Dalam hal ini S1dan S3  menyebutkan satu piring ayam diperuntukkan dua tamu, 

satu piring nasi diperuntukkan tiga tamu, satu piring sayur diperuntukkan empat 

tamu. Per paket isinya satu piring ayam, satu piring nasi dan satu piring sayur. Di 

pesta disediakan enam puluh sembilan piring hidangan. Tetapi S1 menyebutkan 

bahwa orang tua Melani membayar per paket sebesar Rp.80.000,00 untuk setiap 

paket terdiri dari satu piring nasi, satu piring sayur, dan satu piring sayur. Hal 

yang sama juga ditunjukkan S3 menyebutkan bahwa berapa uang yang harus 

dibayar atau dikeluarkan orang tua melani kepada pihak katering. Dalam 

memperoleh informasi S1dan S3 tidak mengalami kesulitan, tetapi dalam 

mengolah informasi mengalami Kemudian S3 juga mengatakan bahwa “ berapa 

uang yang harus dikeluarkan orang tua melani ya”.  

Menurut Gagne, hal ini terjadi karena S1dan S3 mengalami kesalahan 

pada saat mengolah informasi yaitu tahap motivasi, pemahaman, perolehan, 

penyimpanan, dan ingatan kembali. Subjek memotivasi dirinya supaya dapat 

menyelesaikan masalah dengan benar. Kemudian Subjek  seharusnya memberikan 

perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari masalah yang diberikan. 

Sehingga dapat menyeleksi informasi dengan tepat, dan dapat disimpan diotak, 

kemudian  diingat kembali  untuk menyelesaikan masalah.  Dalam hal ini S1dan 

S3 mengganggap bahwa Per paket terdiri dari satu piring ayam, satu piring nasi 

dan satu piring sayur adalah informasi penting karena menurut S1dan S3 alasan 

yang diberikan adalah agar orang tua melani tidak membayar atau mengeluarkan 

uang yang banyak.  Disini pemahaman S1, dan S3 belum dapat memusatkan 

perhatian pada informasi penting, S1dan S3 hanya memahami, tetapi tidah dapat 

memperoleh informasi yang relevan, sehingga mengalami kesalahan menyeleksi 
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informasi. Kemudian S1 dan S3dalam tahapan mengingat kembali pengalaman 

atau informasi yang sudah di simpan di LTM( long Term Memory) mengalami 

kesalahan. Hal ini ditunjukkan S1dan S3 menyebutkan orang tua Melani 

membayar per paket sebesar Rp.80.000,00 untuk setiap paket terdiri dari satu 

piring nasi, satu piring sayur, dan satu piring sayur. Jadi pengalaman yang dingat 

S1 dan S3 bahwa pemesanan makanan di pesta ulang tahun Melani jumlah 

menunya adalah sama.  

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut disimpulkan bahwaS1 dan S3  

berpikir kritis lengkap dalam memecahkan masalah matematis. Akan tetapi  pada 

tahap evaluates of information pada S1 dan S3 dalam menyeleksi informasi 

mengalami kesalahan pemrosesan informasi dalam pemahaman, perolehan, dan 

ingatan kembali.  

Kemudian dari hasil temuan penelitian S2 dalam menyeleksi informasi 

menjadi hal penting dalam menyelesaikan masalah  menyebutkan bahwa pesta 

ulang tahun Melani disediakan 69 piring hidangan , menu hidangan yang  terdiri 

dari ayam, nasi, dan sayur. Setiap satu piring ayam diperuntukkan bagi dua tamu, 

satu piring nasi diperuntukkan bagi tiga tamu, dan satu piring sayur diperuntukkan 

bagi empat tamu. Kemudian diperjelas dari hasil wawancara S2 juga dijelaskan 

sebagai berikut. 

P : dari masalah yang diberikan coba jelaskan informasi yang  penting dari  

masalah tersebut? 

S2 : Ada  enam puluh sembilan piring hidangan terdiri dari  ayam, nasi, dan 

sayur. Satu piring ayam dipruntukkan dua tamu, satu piring nasi diperuntukkan 

tiga tamu, satu piring sayur diperuntukkan empat tamu. Keterangan di situ per 

paket terdiri dari satu piring ayam satu piring nasi dan satu piring sayur. 

 

Selanjutnya S4  juga menyebutkan bahwa di pesta ulang tahun Melani 

disediakan ada enam puluh sembilan piring hidangan, menu hidangan terdiri dari 

ayam, nasi dan sayur. Total piring ada enam puluh sembilan berarti bisa ayam dua 

puluh tiga piring, nasi ada dua puluh tiga piring, dan sayur ada dua puluh tiga 

piring. Setiap satu piring ayam untuk dua tamu, ada duapuluh tiga piring bisa 

untuk dua puluh tiga dikalikan dua sama dengan empat puluh enam orang. Satu 

piring nasi diperuntukkan tiga tamu, ada dua puluh tiga piring nasi jadi bisa untuk 

dua puluh tiga dikalikan tiga sama dengan enam puluh sembilan orang. Terus 

yang sayur, Setiap satu piring sayur diperuntukkan empat tamu, ada dua puluh 

tiga piring sayur. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara S4 sebagai berikut, 
 

P : Apakah informasi yang penting dalam masalah itu ? 

S4 : Enam puluh sembilan piring terdiri ayam, nasi, dan sayur . aku ngak tahu jumlah piringnya 

sama atau  tidak.Ayam diperuntukkan dua tamu, nasi diperuntukkan tiga tamu, sayur 

diperuntukkan empat tamu. 

 

 Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori pemrosesan informasi terjadi proses 

memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta 

mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak tidak mengalami kesulitan. 

Dalam hal ini  S2 dan S4 menyebutkan satu piring ayam diperuntukkan dua tamu, 

satu piring nasi diperuntukkan tiga tamu, satu piring sayur diperuntukkan empat 

tamu. Disediakan enam puluh sembilan piring hidangan. S2 dan S4 tidak 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi, mengolah informasi , 
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menyimpan informasi. Hal ini dilakukan pada S2 dan S4 mengatakan bahwa Per 

paket terdiri dari satu piring ayam, satu piring nasi dan satu piring sayur adalah 

bukan  informasi yang penting tetapi pengecoh. Hal ini terjadi karena S2 dan S4 

pada saat mengolah informasi dan tahapan dilakukan semua. S2 dan S4 

mengganggap bahwa Per paket terdiri dari satu piring ayam, satu piring nasi dan 

satu piring sayur adalah bukan informasi penting karena menurut S2 dan S4 

alasan yang diberikan adalah tamu terbanyak yang dapat hadir di pesta ulang 

tahun Melani dan dapat menikmati semua menu hidangan.   

 Kemudian S2 dan S4 juga mengatakan bahwa tidak disebutkan ibu membeli 

per paket tetapi yang disediakan adalah enam puluh sembilan piring hidangan. 

Dalam ini berarti S2 dan S4 dalam pemahaman, dan perolehan informasi yang 

ada dalam masalah sudah sesuai dengan teori pemrosesan informasi. Kemudian 

S2 dan S4 mencoba mengingat kembali informasi yang sudah dimiliki dalam 

pikirannya yaitu orang tua melani membeli tidak dalam bentuk paket tetapi sesuai 

dengan yang dihidangkan jadi jumlah piring yang dihidangkan tiap menu 

hidangan tidak sama. Dalam hal ini S2 dan S4 mengatakan Satu piring ayam 

untuk dua tamu. Satu piring nasi untuk tiga tamu, dan satu piring sayur untuk 

empat tamu. Kemudian setiap paketnya terdiri satu piring ayam, satu piring nasi, 

dan satu piring sayur.  Satu paket sama dengan satu ayam ditambah satu nasi 

ditambah satu sayur. 

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut disimpulkan bahwa berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah matematis lengkap dan  pada tahap evaluates of 

information pada S2 dan S4 dalam menyeleksi informasi sesuai teori pemrosesan 

informasi yaitu motivasi pemahaman, perolehan, penyimpanan dan ingatan 

kembali.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraiakan , maka 

dapat disimpulkan bahwa semua subjek melakukan berpikir kritis lengkap dalam 

memecahkan masalah matematis karena semua melalui empat tahapan berpikir 

kritis yaitu gathering information, evaluates of information, making solution, dan 

evaluates the conclusions. Subjek dalam melakukan berpikir kritis subjek dalam 

memecahkan masalah matematis diuraikan sebagai berikut, Dua subjek berpikir 

kritis lengkap dalam memecahkan masalah matematis melakukan pemrosesan 

informasi yang sesuai. Kemudian dua subjek berpikir kritis lengkap dalam 

memecahkan masalah matematis mengalami kesalahan dalam pemrosesan 

informasi hal ini disebabkan subjek mengalami kesalahan pemahaman dan 

ingatan kembali. Proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah 

matematika yang dilakukan peneliti, harus benar – benar dipahami, agar dapat 

memberikan bantuan yang diperlukan oleh siswa untuk meningkatkan 

kemampuan dalam pemecahan masalah. 
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Abstrak 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengembangkan perangkat 

Realistic Mathematic Education berdasarkan kearifan lokal budaya 

Madura. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan 

menggunakan modifikasi model Thiagarajan 3-D (define, design, dan 

development). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

lembar validasi perangkat pembelajaran, lembar observasi aktivitas 

siswa, lembar observasi aktivitas guru, lembar angket respon siswa, 

dan tes hasil belajar. Adapun hasil pengembangan perangkat Realistic 

Mathematics Education berdasarkan kearifan lokal budaya Madura 

berupa Buku Petunjuk Guru (BPG), Buku Siswa (BS), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Tes Hasil Belajar (THB). 

Penelitian ini untuk menghasilkan produk berupa BPG, BS, RPP, dan 

THB yang layak ditinjau dari aspek kevalidan dan keefektifan. Dari 

hasil penelitian diperoleh kevalidan BPG sebesar 4,89; kevalidan buku 

siswa sebesar 4,86; kevalidan RPP sebesar 4,87; kevalidan THB 

sebesar 4,76. Yang berarti perangkat tersebut telah valid dan layak 

digunakan. Perangkat pembelajaran yang digunakan juga memenuhi 

kriteria keefektifan meliputi: aktifitas guru efektif dengan kriteria 

sangat baik, persentase aktifitas siswa dalam setiap aspek efektif, 

respon siswa terhadap perangkat Realistic Mathematics Education 

berdasarkan kearifan lokal budaya Madura dalam kategori positif 

sebesar 93,63%, dan hasil belajar secara klasikal tuntas yaitu sebesar 

90,91%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 

Realistic Mathematic Education berdasarkan kearifan lokal budaya 

Madura valid dan efektif. 

Kata Kunci: Pengembangan Perangkat, Realistic Mathematic 

Education, Budaya Madura 

 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas jika 

dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Matematika dikatakan khas karena 

memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu yang lain. Salah satu 

karakteristik matematika adalah objek kajiannya yang abstrak. Objek kajian 

matematika yang bersifat abstrak tersebut membuat matematika menjadi pelajaran 

yang sulit untuk dipelajari oleh siswa. 

Selain objek kajian matematika yang abstrak, pendekatan pembelajaran 

yang kurang tepat merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya matematika bagi 

para siswa. Pada pembelajaran matematika, sebagian besar guru masih 

mendominasi proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

konvensional sebagai metode utama. Proses pembelajaran lebih didominasi oleh 

guru, sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan 
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oleh guru. Dalam pembelajaran matematika, guru berusaha untuk memberitahu 

siswa bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan runtut, sehingga siswa 

tinggal menirukan seperti yang dikerjakan oleh guru. Hal ini menyebabkan siswa 

masih sering mengalami kesulitan bila berhadapan dengan soal atau masalah yang 

menuntut berpikir tingkat tinggi (analisis, evaluasi, dan kreasi) atau masalah yang 

harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak rutin. Selain itu, siswa juga jarang 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya jika jawaban siswa 

berbeda dengan jawaban yang dimiliki oleh guru. Sehingga membuat siswa 

banyak bergantung pada guru terutama siswa yang masih berada di tingkat 

sekolah dasar.  

Berdasarkan kenyataan diatas, tentu perlu adanya perbaikan dalam proses 

pembelajaran matematika di sekolah dasar supaya anggapan bahwa matematika 

sulit bisa dikurangi. Memang sulit untuk mengajarkan konsep matematika yang 

abstrak, apalagi untuk siswa sekolah dasar yang belum sepenuhnya mampu untuk 

diajak berpikir secara abstrak. Siswa sekolah dasar dalam kisaran usia 6 atau 7 

tahun hingga 12 atau 13 tahun menurut Piaget (dalam Heruman, 2007: 3) berada 

dalam fase operasional konkret. Pada fase ini kemampuan yang tampak adalah 

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

namun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Sehingga cara terbaik 

untuk membelajarkan matematika adalah menggunakan objek yang konkret. 

Selain itu menurut Heruman (2007: 4), dalam pembelajaran matematika di tingkat 

sekolah dasar, diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan 

kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam 

pembelajaran di kelas. Walaupun penemuan tersebut sederhana dan bukan hal 

baru bagi orang yang telah mengetahui sebelumnya. Hal ini akan membantu siswa 

untuk lebih memahami apa yang tengah mereka pelajari, sehingga pembelajaran 

lebih bermakna bagi siswa. 

Salah satu pendekatan pembelajaran dalam matematika yang mengaitkan 

pengalaman kehidupan nyata siswa dengan pembelajaran matematika adalah 

Realistic Mathematics Education (RME). Pendekatan RME juga memiliki prinsip 

reinvention (menemukan kembali), sehingga pendekatan ini cocok untuk 

digunakan dalam pembelajaran matematika untuk sekolah dasar. Pendekatan 

Realistic Mathematics Educationmemiliki beberapa karakteristik. Salah satu 

karakteristik dalam RME adalah penggunaan konteks atau dunia nyata. 

Penggunaan dunia nyata ini tidak hanya sebagai sumber matematisasi, tetapi juga 

sebagai tempat pengaplikasian matematika. Oleh karena itu, supaya permasalahan 

lebih realistik bagi siswa, konteks yang digunakan harus bersumber dari 

kehidupan sehari-hari siswa. Seperti yang dinyatakan oleh Hasanah (2015: 524) 

bahwa di dalam pembelajaran matematika realistik, masalah kontekstual yang 

dibahas berkaitan dengan kegiatan keseharian siswa sehingga siswa mendapatkan 

keinginan, motivasi, dan prestasi. Maka akan lebih baik jika konteks yang 

digunakan tersebut menggunakan budaya lokal. 

Tradisi lokal memiliki potensi untuk dituangkan ke dalam pembelajaran, 

tetapi sayangnya tidak banyak guru yang memanfaatkannya. Penggunaan budaya 

lokal (daerah) selain dapat mengenalkan siswa pada budaya daerahnya, juga dapat 

dijadikan sebagai langkah awal dalam pembelajaran matematika formal yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Salah satu kebudayaan yang 

ada di Indonesia adalah budaya masyarakat Madura. Budaya Madura yang kaya 
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dan khas bisa diangkat sebagai tema dalam pembelajaran supaya pembelajaran 

lebih menarik sekaligus akan membuat siswa merasa senang pada pelajaran yang 

sedang dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul 

penelitian “Pengembangan Perangakat Realistic Mathematics Education 

Berdasarkan Kearifan Lokal Budaya Madura”. 

 

METODE 

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian pengembangan dengan 

menggunakan modifikasi model Thiagarajan yaitu define, design, dan 

development. Sedangkan tahap disseminate (penyebaran) tidak dilakukan karena 

peneliti memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Adapun produk yang 

dikembangkan meliputi Buku Petunjuk Guru (BPG), Buku Siswa (BS), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Tes Hasil Belajar (THB)  yang 

menggunakan model RME dengan memanfaatkan kearifan lokal budaya Madura 

pada materi bilangan bulat. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Pademawu Barat 1 yang berlokasi di 

Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Yang menjadi 

subjek penelitian adalah siswa kelas II SDN Pademawu Barat 1 yang berjumlah 

22 siswa. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan perangkat serta 

mengetahui bagaimana kevalidan, dan keefektifan dari perangkat tersebut. 

Penilaian kevalidan perangkat pembelajaran (BPG, BS, RPP, dan THB) dilakukan 

oleh validator yaitu 2 orang dosen pendidikan matematika universitas madura 

dengan mengisi lembar validasi. Penilaian keefektifan perangkat pembelajaran 

dilihat dari aktivitas siswa, aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, respon 

siswa terhadap pembelajaran, dan ketuntasan hasil belajar secara klasikal yang 

dinilai melalui lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, 

lembar angket respon siswa, dan tes hasil belajar 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis kevalidan perangkat 

Data hasil penilaian para ahli untuk masing-masing perangkat 

pembelajaran dianalisis dengan mempertimbangkan masukan, komentar, dan 

saran-saran dari validator. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai pedoman 

untuk merevisi perangkat pembelajaran. Menurut Khabibah (Budiman, 2010: 72), 

untuk menentukan kategori kevalidan suatu perangkat diperoleh dengan 

mencocokkan rata-rata total dengan kategori kevalidan perangkat pembelajaran 

yaitu 
Tabel 1 Kriteria Kevalidan Perangkat Pembelajaran 

Interval Skor Kategori Kevalidan 

4 ≤ VR ≤ 5 Sangat Valid 

3 ≤ VR < 4 Valid 

2 ≤ VR < 3 Kurang Valid 

1 ≤ VR < 2 Tidak Valid 

 

Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika rata-rata total penilaian 

kevalidan berada pada kategori sangat valid atau valid.  
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Analisis keefektifan perangkat 

Untuk mengetahui keefektifan perangkat peneliti melihat dari aktivitas siswa, 

aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, respon siswa, dan ketuntasan hasil 

belajar secara klasikal. Keefektifan aktifitas siwa dinilai selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan dianalisis dengan menggunakan persentase. 

Persentase pengamatan aktivitas siswa yaitu frekuensi setiap aspek pengamatan 

dibagi dengan frekuensi seluruh aspek pengamatan kali 100%. Penentuan 

kesesuaian aktivitas siswa berdasarkan pada pencapaian waktu ideal yang 

ditetapkan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

 
Tabel 2 Kriteria Waktu Ideal Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Aspek Pengamatan Aktivitas Siswa 
Persentase Kesesuaian (P) 

Waktu Ideal Toleransi 5% 

Mendengarkan atau memperhatikan penjelasan 

guru. 
14 % 9 %  P  19 % 

Membaca atau memahami masalah kontekstual di 

buku siswa. 
14 % 9 %  P  19 % 

Menyelesaikan  masalah atau menemukan cara 

penyelesaian masalah yang ditugaskan oleh guru. 
36 % 31 %  P  41 % 

Membandingkan/bertanya/menyampaikan/mende

ngarkan jawaban/pendapat dalam diskusi 

kelompok atau diskusi kelas. 

29 % 24 %  P  34 % 

Menarik kesimpulan suatu konsep atau prosedur. 7 % 2 %  P  12 % 

Perilaku siswa yang tidak relevan  dengan KBM. 0 % P  5 % 

 

Aktivitas siswa dikatakan baik/efektif bila waktu yang digunakan untuk 

melakukan setiap kategori aktivitas sesuai dengan alokasi waktu yang termuat 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan toleransi 5%. 

Keefektifan aktifitas guru  dianalisa dengan menggunakan statistik deskriptif 

dengan skor rata-rata. Adapun pendeskripsian skor rata-rata tingkat kemampuan 

guru (TKG) sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Kriteria Penilaian Kemampuan Guru 

Interval Skor Kategori  

1,00  ≤  TKG  <  1,50   Tidak Baik 

1,50  ≤  TKG  <  2,50   Kurang Baik 

2,50  ≤  TKG  <  3,50   Cukup Baik 

3,50  ≤  TKG  <  4,50   Baik 

4,50  ≤  TKG  ≤  5,00   Sangat Baik 

Kemampuan guru mengelola pembelajaran dikatakan efektif jika total skor 

rata-rata dari setiap aspek yang dinilai berada pada kategori baik atau sangat baik. 

Respon siswa dikatakan efektif jika jawaban siswa terhadap pernyataan positif 

untuk setiap aspek yang direspon pada setiap komponen pembelajaran diperoleh 

persentase ≥ 70%. 

Keefektifan hasil belajar siswa didasarkan pada kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan di SDN Pademawu Barat 1 yaitu siswa 

dipandang tuntas secara individual jika mendapatkan skor ≥ 60. Sedangkan 

ketuntasan klasikal dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan 

atau mencapai skor minimal 60 sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang 

ada di kelas tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Pendefinisian (Define) 

Tahap ini terdiri dari lima langkah yaitu analisis ujung-depan, analisis 

siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. Kelima 

langkah tersebut dikerjakan secara berurutan.   

Pada tahapan analisis ujung-depan diperoleh bahwa selama ini proses 

pembelajaran lebih didominasi oleh guru dan guru jarang menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial untuk 

mendorong siswa saling bertukar pikiran mengenai materi yang tengah dipelajari. 

Berdasarkan masalah di atas, peneliti memilih pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) karena melalui  kegiatan pembelajaran ini siswa akan betul-

betul dilibatkan penuh dalam kegiatan pembelajaran, materi pelajaran dimulai dari 

masalah yang telah siswa temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak 

penelitian yang dilakukan tentang penerapan pendekatan Realistic Mathematics 

Education yang hasilnya memuaskan. Tetapi sayangnya, tidak banyak perangkat 

pembelajaran matematika realistikyang ada di lapangan yang di dalamnya peneliti 

mengambil tema “ Budaya Madura” sebagai konteks lokal yang digunakan dalam 

perangkat yang dikembangkan sekaligus untuk mengenalkan  tradisi Madura 

kepada siswa sekolah dasar.  

Pada tahapan analisis siswa ditemukan bahwa berdasarkan latar belakang 

pengetahuan siswa, materi bilangan bulat sebenarnya bukan materi yang baru 

mereka kenal. Karena ketika kelas I, materi ini sudah diberikan tetapi hanya 

sampai pada puluhan saja. Sedangkan di kelas II materi diperdalam lagi sampai 

bilangan ratusan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 

Pademawu Barat 1 yang rata-rata berusia 7-8 tahun. Menurut Piaget (Heruman, 

2007:1), mereka berada dalam fase operasional konkret. Kemampuan yang 

tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam prosess berpikir untuk 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang 

bersifat konkret.  

Pada tahap analisis konsep diperoleh analisis sub pokok bahasan bilangan 

bulat. Pada tahap analisis tugas, peneliti menganalisis tugas-tugas yang akan 

dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran terkait bilangan bulat. pada 

tahap spesifikasi tujuan pembelajaran peneliti menyususn tujuan pembelajaran 

(indikator pencapaian hasil belajar) yang akan dicapai dalam pembelajaran 

berdasarkan hasil analisis konsep dan analisis tugas 

 

Deskripsi Hasil Perancangan (Design) 

Pada tahap perancanagan peneliti menyusun tes hasil belajar yang 

dilengkapi kisi-kisi soal tes hasil belajar sekaligus memuat pedoman 

penskorannya. Kemudian peneliti memilih media yang berupa buku siswa yang 

disusun sedemikian menarik sehingga tidak perlu menggunakan media lain, hanya 

menggunakan gambar yang tersaji dalam buku siswa. Pemilihan format dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran pada pokok bahasan bilangan bulat 

meliputi pemilihan format untuk merancang isi serta pemilihan pendekatan dan 

metode pembelajaran. Dalam merancang RPP, meliputi identitas RPP, alokasi 
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waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran (disesuaikan 

dengan pendekatan pembelajaran RME), kegiatan pembelajaran, dan penilaian. 

Selain itu, konteks lokal yang digunakan dalam buku siswa ini adalah budaya 

lokal Madura, misalnya mengenalkan  tentang kesenian madura yaitu sape sono’, 

makanan khas madura (sate lalat, petis, kripik tette, jagung), kabupaten yang ada 

di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) serta tokoh Madura 

(Jokotole dan Sakera).  Pada kegiatan perancangan adalah penulisan perangkat 

pembelajaran. Pada tahap ini, setelah tes hasil belajar ditentukan, maka perangkat 

yang dirancang terlebih dahulu adalah buku siswa, kemudian diikuti oleh buku 

petunjuk guru dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Semua hasil pada tahap 

perancangan ini menghasilkan Draft-I yang kemudian akan divalidasi oleh ahli. 

 

Deskripsi Hasil Pengembangan (Development) 

Kegiatan pada tahap ini adalah penilaian para ahli (validator) dan uji coba 

terbatas. Penilaian validator terhadap buku siswa dan buku petunjuk guru meliputi 

beberapa aspek yaitu format, bahasa, isi, dan ilustrasi. Berdasarkan hasil validasi 

didapatkan rata-rata total dari penilaian kedua validator terhadap Buku Siswa 

sebesar 4,8625 sedangkan Buku Petunjuk Guru sebesar 4,89625. Sehingga Buku 

siswa dan buku petunjuk guru yang dikembangkan termasuk dalam kategori 

sangat valid dengan sedikit revisi.  

Penilaian validator terhadap RPP meliputi beberapa aspek yaitu format, isi, 

dan bahasa yang dipakai dalam RPP. Berdasarkan hasil validasi didapatkan rata-

rata total dari penilaian kedua validator terhadap RPP sebesar 4,875. Sehingga 

RPP yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat valid.  

Penilaian validasi THB meliputi beberapa aspek yaitu validasi isi, bahasa 

dan penulisan soal. Dari penilaian kedua validator terhadap semua soal dalam 

THB disimpulkan bahwa THB telah valid dan dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. 

Berikut salah satu saran dari validator dan revisi dari Buku Petunjuk Guru, 

Buku Siswa, RPP 

 
Tabel 4 Salah Satu Revisi Buku Petunjuk Guru 

Daftar Revisi 
Catatan 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

 

 

Pada poin A sampai E 

(halaman 1 sampai 3) dibuat 

lebih menarik atas saran 

ahli. Selebihnya hanya 

dilakukan perubahan kunci 

jawaban mengikuti revisi 

Buku Siswa. 
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Tabel 5 Salah Satu Revisi Buku Siswa 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi Catatan 

 

 

Sampul Buku Siswa 

diubah karena kurang 

identitas matematikanya. 

 

 
Tabel 6 Salah Satu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Bagian RPP Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Alokasi Waktu Alokasi waktu sebelum 

direvisi tidak dirinci secara 

jelas untuk setiap langkah 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

Memperinci alokasi waktu ke dalam setiap 

langkah kegiatan pembelajaran sesuai saran 

ahli. Perincian alokasi waktu ini selain dapat 

membantu peneliti atau guru yang akan 

menggunakan RPP tersebut, ternyata juga 

dapat membantu peneliti untuk memperoleh 

data tentang observasi aktivitas siswa 

selama kegiatan  pembelajaran.  

 

Uji Coba 

Berikut uraian tentang pelaksanaan pembelajaran RME menggunakan kearifan 

lokal budaya Madura: 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, peneliti membagi siswa ke dalam 5 

kelompok dengan anggota 4-6 orang/kelompok dan membagikan buku siswa 

(buku RME berbudaya Madura) kepada masing-masing siswa. Peneliti mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa. 

Kemudian guru melakukan apersepsi, dan menginformasikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran sesuai langkah-langkah pembelajaran RME diuraikan 

seperti berikut ini. 

 

Memahami masalah kontekstual  

Guru berusaha menarik perhatian siswa dengan meminta siswa 

memperhatikan gambar yang ada di dalam buku siswa yang ditayangkan melalui 

proyektor. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa, gambar apakah yang ada 

di dalam buku siswa tersebut, dan menanyakan apakah siswa pernah menemuinya 

dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk membaca 

dan memahami masalah yang ada dalam buku siswa 

 

Menyelesaikan masalah 

Setelah siswa memahami masalah yang diberikan, guru meminta siswa 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan secara individu. Selama siswa 

menyelesaikan masalah yang ditugaskan, guru berkeliling untuk melihat 

pekerjaan siswa, sambil sesekali memberikan bantuan terbatas (scaffolding) 
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kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kegiatan ini memungkinkan untuk 

memunculkan model yang dikembangkan sendiri oleh siswa karena masalah yang 

disajikan dalam buku siswa (secara keseluruhan) sengaja dirancang agar siswa 

menemukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah yang diberikan 

sehingga memungkinkan terjadi proses matematisasi pada siswa. 

 

Membandingkan jawaban  

Setelah siswa menyelesaikan masalah, guru memfasilitasi siswa agar 

membandingkan jawabannya dengan teman sekelompoknya. Dalam kegiatan ini, 

ada banyak cara penyelesaian yang muncul dan mengarah pada proses 

matematisasi vertikal dan horisontal. Guru meminta siswa agar siswa 

mendiskusikan bagaimana cara siswa yang satu dengan yang lainnya menjawab 

permasalahan yang diberikan. Saat diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang 

tidak mau membandingkan jawabannya dengan jawaban teman sekelompoknya. 

Ini karena siswa belum terbiasa mengikuti kegiatan pembelajaran secara 

kooperatif. Tetapi disini, guru yang bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran memberikan pengertian kepada siswa agar mau membandingkan 

jawabannya bersama teman sekelompoknya untuk memilih jawaban yang paling 

tepat. Setelah diskusi kelompok dilakukan, maka guru meminta perwakilan salah 

satu kelompok untuk menyampaikan jawabannya di papan tulis agar terjadi 

diskusi kelas, sehingga seluruh siswa mendapatkan pemahaman yang sama. 

Ternyata cara siswa dalam menjawab permasalahan yang diberikan beragam. Ada 

siswa yang menjawab dengan matematisasi horisontal, ada pula yang menjawab 

dengan matematisasi vertikal. Selanjutnya siswa telah mampu mengonstruk 

sendiri konsep matematika yang sedang mereka pelajari. 

 

Menarik kesimpulan 

Setelah diskusi dilakukan, guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan 

tentang konsep yang tengah dipelajari. Dalam kegiatan ini, siswa terlihat masih 

bingung untuk menarik kesimpulan tentang konsep yang sedang dipelajari. Oleh 

karena itu, guru mengarahkan siswa agar mereka bisa menarik kesimpulan. 

Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan memberikan penegasan pada bagian-

bagian yang penting dalam kegiatan pembelajaran dan memberikan tugas kepada 

siswa sebagai pekerjaan rumah, dilanjutkan dengan doa bersama. Secara umum 

siswa terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

Hasil dan Analisis Data Aktivitas Guru 
Tabel 7 Hasil Analisis Data Pengamatan Aktivitas Guru 

RPP 
Rata-rata  

Penilaian Aktivitas Guru 

Kriteria Keefektifan 

Pembelajaran 

RPP 01 4,6471 Sangat Baik 

RPP 02 4,4706 Baik 

RPP 03 4,7059 Sangat Baik 

RPP 04 4,3529 Baik 

Rata-rata Total 4,5441 Sangat Baik 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap aktivitas guru pada RPP mulai dari RPP 

01 sampai RPP 04 memenuhi kriteria efektif dengan rata-rata total sebesar 4,5441.  

Hasil dan Analisis Data Aktivitas Siswa 
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Tabel 8 Hasil Analisis Data Pengamatan Aktivitas Siswa 

Kategori Pengamatan 

Persentase Aktivitas Siswa dalam  

Pembelajaran (%) Rata-

rata  RPP  

01 

RPP  

02 

RPP  

03 

RPP  

04 

Mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru. 13,39 14,29 14,29 14,29 14,06 

Membaca atau memahami masalah kontekstual di 

buku siswa. 
12,5 11,61 12,5 12,5 12,28 

Menyelesaikan  masalah (soal) atau menemukan cara 

penyelesaian masalah (soal) yang ditugaskan oleh 

guru. 

37,5 39,29 35,71 38,39 37,72 

Membandingkan/bertanya/menyampaikan/mendenga

rkan jawaban/pendapat dalam diskusi kelompok atau 

diskusi kelas. 

28,57 26,79 27,68 25,89 27,23 

Menarik kesimpulan suatu konsep atau prosedur. 6,25 6,25 7,14 5,36 6,25 

Perilaku siswa yang tidak relevan  dengan KBM. 1,79 1,79 2,68 3,57 2,46 

Tabel 8 menunjukkan bahwa setiap aktivitas siswa pada setiap pertemuan 

memenuhi kriteria efektif karena berada dalam rentang waktu ideal dengan 

toleransi 5%. 

 

Hasil dan Analisis Respon Siswa 
Tabel 9 Hasil Analisis Data Respon Siswa 

Uraian Pertanyaan 

Penilaian Siswa 

Positif Negatif 

Jumlah % Jumlah % 

Perasaan siswa terhadap komponen atau perangkat 

pembelajaran 
20 90,90 2 9,10 

Kebaruan komponen atau perangkat pembelajaran 22 100 0 0 

Minat Siswa terhadap perangkat pembelajaran 20 90,90 2 9,10 

Kejelasan bahasa yang digunakan dalam perangkat 

pembelajaran 
20 90,90 2 9,10 

Ilustrasi dalam perangkat pembelajaran 21 95,45 1 4,55 

Rata-rata Persentase 93,63 % 6,37 % 

Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata respon siswa 93,63%yang dalam hal 

ini dikategorikan positif. 

Hasil dan Analisis Hasil Belajar Siswa 
 

Tabel 10 Data Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan Secara Individual Jumlah Persentase (%) 

Siswa yang tuntas 20 90,91 

Siswa yang tidak tuntas 2 9,09 

Tabel 10 menunjukkan bahwa 20 siswa tuntas secara individual, artinya 

siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan yaitu memahami masalah 

yang berkaitan dengan bilangan bulat. Selain itu siswa juga memenuhi kriteri 

ketuntasan secara klasikal, karena persentase jumlah siswa yang tuntas sebesar 

90,91%, sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan siswa telah 

mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan produk penelitian 

yang dihasilkan adalah Buku Petunjuk Guru (BPG), Buku Siswa (BS), Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Tes Hasil Belajar (THB) masing-masing 

perangkat pembelajaran tersebut telah dinilai valid oleh para ahli dengan 

kevalidan BPG sangat valid sebesar 4,89625; kevalidan Buku Siswa sangat valid 

sebesar 4,8625; kevalidan RPP sangat valid sebesar 4,875; kevalidan THB valid 

digunakan tanpa revisi. Yang berarti perangkat tersebut telah valid dan layak 

digunakan. Aktivitas guru telah memenuhi kriteria efektif, dengan keterangan 

aktivitas pembelajaran guru sangat baik pada RPP 1, aktivitas pembelajaran guru 

baik pada RPP 2,  aktivitas pembelajaran guru sangat baik pada RPP 3, dan 

aktivitas pembelajaran guru baik pada RPP 4. Aktivitas siswa telah memenuhi 

kriteria efektif, karena pada masing-masing kategori telah memenuhi kriteria 

efektif. Respon siswa terhadap pembelajaran Realistic Mathematic Education 

berdasarkan kearifan lokal budaya Madura 93,63% merespon positif, sehingga 

respon siswa dapat dikatakan positif. Hasil belajar siswa kelas II SDN Pademawu 

Barat 1 dalam pembelajaran Realistic Mathematic Education berdasarkan kearifan 

lokal budaya Madura pada pokok bahasan bilangan bulat melalui THB adalah 

90,91% siswa dinyatakan tuntas secara individual sekaligus dapat disimpulkan 

Realistic Mathematic Education berdasarkan kearifan lokal budaya Madura pada 

uji coba telah mencapai ketuntasan klasikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan perangkat Realistic Mathematic Education berdasarkan kearifan 

lokal budaya Madura valid dan efektif. 

Saran-saran yang dapat diberikan peneliti jika ada yang berminat untuk 

melakukan  pembelajaran matematika dengan memanfaatkan tradisi masyarakat 

Madura adalah: pertama,  hendaknya dikembangkan untuk pokok bahasan 

matematika yang lain utamanya matematika untuk sekolah dasar, karena 

berdasarkan hasil angket respon siswa diperoleh bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran selanjutnya. Kedua, Penelitian ini hanya sampai tahap 

pengembangan, untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

dengan memanfaatkan budaya lokal masyarakat Madura yang lainnya, maka 

penelitian ini dapat dilanjutkan ke penelitian eksperimen pada penelitian 

berikutnya. Ketiga, pembagian waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran 

lebih diperhatikan lagi, sehingga semua langkah-langkah pembelajaran dapat 

terlaksana. Akan lebih baik jika alokasi waktu dalam pembelajaran ditambah agar 

pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penalaran kreatif 

siswa SMP dalam menyelesaikan masalah geometri. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif deskriptif dengan pendekatan 

penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah dua siswa kelas VIII 

yang mampu berkomunikasi dengan baik, dan telah mempelajari 

materi geometri luas bangun datar segi empat beraturan. Berdasarkan 

jawaban siswa dalam menyelesaikan soal geometri dan 

wawancara,hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran kreatif 

siswa masih rendah, siswa masih belum memenuhi 4 indikator 

penalaran kreatif. (1) kebaruan (novelty), S1 dan S2 cukup baik,(2) 

fleksibilitas (flexibility) S1 dan S2 masih rendah,(3) hal yang masuk 

akal (plausibility) S1 dan S2 masih rendah, dan(4) dasar matematis 

(mathematical foundation), S1 cukup baik, sedangkan S2 masih 

rendah. 

Kata Kunci: Penalaran kreatif, Pemecahan masalah,Geometri  

 

 

Prinsip belajar matematika menekankan siswa untuk belajar dengan 

pemahaman dan penalaran, secara aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (Subanji, 2013). Kilpatrick, dkk (2001) 

menyatakan bahwa dasar matematika adalah bernalar, jika kemampuan penalaran 

siswa tidak berkembang maka matematika hanya sebagai kumpulan prosedur 

yang dilakukan tanpa mengetahui alasan prosedur itu dilakukan. Bernalar 

bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dengan bernalar, siswa tidak 

hanya berpikir saja, akan tetapi siswa lebih berpikir logis terkait dalam melakukan 

sesuatu. NCTM (2009:12) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah 

siswa harus mengembangkan penalaran matematisnya, karena menyelesaikan 

masalah tidak mungkin tanpa penalaran. Penalaran matematis ini digunakan untuk 

mengambil keputusan yang dilakukan oleh siswa. 

Menurut NCTM (2000:56) kemampuan bernalar dibutuhkan ketika siswa 

dituntut untuk memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan dalam 

kehidupan sehari-hari. Febrinita (2015:5) juga menjelaskan bahwa penalaran 

memiliki kaitan erat dengan pemecahan masalah karena penalaran merupakan 

jenis khusus dari pemecahan masalah. Sedangkan Menurut Mora dan Rodriguez 

(2013) pemecahan masalah merupakan aktivitas yang melibatkan konseptualisasi 

dan mendorong keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas kognitif yang 

memungkinkan mereka untuk menghubungkan konsep-konsep dalam membangun 

pemahaman. Pendapat lain mengenai pemecahan masalah yaitu menurut Solso 

(2007: 434) yang mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu 
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pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi/jalan 

keluar untuk  suatu masalah yang spesifik. 

Permendikbud No.22 Tahun 2016 (2016:3) menyatakan bahwa 

karakteristik pembelajaran kurikulum 2013 pada setiap satuan pendidikan terkait 

erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Sesuai dengan Standar 

Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari ketiga ranah tersebut, ranah 

keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta”. Kurikulum 2013 juga menyarankan untuk 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Hal 

ini dapat dipahami bahwa salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa 

adalah menalar dan memecahkan masalah. Sehingga dalam pembelajaran 

matematika, siswa diharapkan memilik kemampuan penalaran dan pemecahan 

masalah. 

Lithner (2006) menyatakan bahwa penalaran siswa dalam memecahkan 

masalah matematika menjadi dua jenis penalaran, yaitu: penalaran kreatif 

(creative reasoning) dan penalaran imitatif (imitatif reasoning). Penalaran kreatif 

didasarkan pada pengkontruksian solusi siswa itu sendiri sehingga siswa lebih 

memahami hubungan dan membenarkan pilihan berdasarkan dasar-dasar 

matematika. Sedangkan penalaran imitatif didasarkan pada pengalaman 

sebelumnya tanpa upaya orisinalitas. Hal ini berarti bahwa siswa memecahkan 

masalah atau soal latihan hanya dengan meniru prosedur yang ada di buku atau 

yang diberikan guru. Penalaran kreatif sangat mempengaruhi proses belajar 

matematika, karena penalaran kreatif  akan meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah dan  menguntungkan terhadap proses kognitif siswa 

(Norqvist dkk, 2015). 

Penalaran kreatif atau disebut juga penalaran kreatif matematis adalah 

suatu penalaran yang dipandang sebagai sebuah hasil dari berfikir matematika 

kreatif. Menurut Lithner  (2006, 2008, 2012) Seseorang disebut bernalar kreatif 

jika memenuhi memenuhi aspek kebaruan (novelty), fleksibilitas (flexibility), hal 

yang masuk akal (plausiblity) dan dasar matematis (mathematical 

foundation).Berikutindikator penalaran kreatif dapat diuraikan dalam Tabel 1. 

berikut ini: 

 
Tabel 1. Indikator Penalaran Kreatif 

Indikator Deskripsi 

Kebaruan (novelty) Kemampuanuntuk memberikan penyelesaian/jawaban yang baru 

artinya penyelesaian yang berbeda dengan jawaban standar yang 

sudah dipelajari. 

fleksibilitas (flexibility) Kemampuanuntuk memberikanpenyelesaian/jawaban dengan 

menggunakan cara yang berbeda-beda. 

Hal yang masuk akal 

(plausiblity)  

Kemampuan untuk memberikan argumen yang mendukung 

pilihan srategi/implementasi strategi penyelesaian sehingga 

menguatkan alasan bahwa kesimpulan yang diberikan benar atau 

masuk akal. 

Berdasar matematis 

(mathematical foundation) 

Kemampuanuntuk memilih strategi penyelesaian yang didasarkan 

pada sifatintrinsik matematika yang relevan 

 

Kemampuan bernalar kreatif merupakan potensi yang dimilikioleh setiap 

manusia. Salah satu cara untuk mengembangkan penalaran kreatif adalah dengan 
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menyelesaikan masalah non rutin. Wardani, dkk (2010) menyatakan 

bahwamasalah non rutin mengarah kepada masalah proses, membutuhkanlebih 

dari sekedar menerjemahkan masalah menjadi kalimatmatematika dan 

menggunakan prosedur yang diketahui. Masalahnon rutin mengharuskan pemecah 

masalah untuk membuat metodepemecahan sendiri. 

Penalaran kreatif  siswa dan pembelajaran dengan pendekatan penalaran 

kreatif perlu ditingkatkan oleh guru agar siswa dapat mengontruksi pengetahuan 

mereka sendiri dengan baik dan sesuai harapan. Jika hal ini tidak diperhatikan, 

siswa hanya akan mampu menyelesaikan masalah tanpa mengetahui selesaian 

tersebut benar atau salah, sehingga siswa menganggap matematika hanya 

kumpulan rumus-rumus saja tanpa mengetahui konsep matematika itu sendiri 

(Wahyudi, 2016:7).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Subjek penelitian 

adalah dua orang siswakelas VIII di SMP Negeri 13 Malang.Pemilihan subjek 

penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel bertujuan (purposive 

sample) dengan melihat kemampuan komunikasi siswa serta rekomendasi guru 

bidang studi matematika.Instrumen data dalam penelitian ini berupa soal 

nonrutinmengenai masalah geometri yaitu luas bangun datar segi empat 

beraturandan wawancara.Berikut ini merupakan soal geometri yang digunakan 

sebagai tes penalaran kreatif siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Soal Geometri 

 

Untuk mendeskripsikan penalaran kreatif siswa, peneliti menggunakan 

indikator penalaran kreatif sebagai berikut:kebaruan (novelty), fleksibilitas 

(flexibility), hal yang masuk akal (plausiblity) dan dasar matematis (mathematical 

foundation). 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil testersebut, peneliti menganalisishasil pekerjaan siswa 

berdasarkan indikator penalaran kreatif. Hasildeskripsi penalarankreatifdari subjek 

penelitian diberikan sebagai berikut. 

Pak Budimempunyai kandang kambing berbentuk persegi panjang yang 

dibatasi dengan 14 pagar, setiap pagar memiliki panjang 2 m dipasang seperti 

pada gambar berikut. 
 

Pak Budi ingin mengubah ukuran 

kandang tersebut tetapi bentuk 

kandang masih berupa persegi 

panjang dan tetap menggunakan 

14 pagar tersebut. Agar luas 

kandang menjadi lebih besar dari 

luas semula, tentukan ukuran 

kandang yang mungkin dibuat 

Pak Budi! 
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Subyek Pertama (S1) 

Hasil pekerjaan subyek pertama (S1) tersaji pada Gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Hasil pekerjaan S1 

Berdasarkan hasil pekerjaan S1 dan wawancara diperoleh hasil penalaran 

kreatif  S1, dengan melihat masing-masing indikator penalaran kreatif sebagai 

berikut:  

 
Gambar 3. Novelty dan Flexibility S1  

Kebaruan (novelty), S1 dapat menuliskan ide untuk mencari kemungkinan 

ukuran kandang yang dibuat, yaitu langkah awal menentukan luas kandang awal 

sebesar 24 𝑚2. Selanjutnya S1 dapat menentukan keliling kandang awal sebesar 

28 m, dari keliling tersebut S1 dapat menentukan bahwa 𝑝 + 𝑙 = 14. Kemudian 

S1 menggunakan tabel untuk mempermudah menentukankemungkinan panjang 

dan lebar kandang yang akan dibuat. Setelah dilakukan wawancara S1 belum 

pernah menemui soal seperti yang diberikan, artinya S1 tidak menghafalkan 

(meniru) prosedur dalam menyelesaikan soal ini. Hal ini sesuai dengan penelitian 

dari Lithner (2006) yang menyatakan bahwa dikatakan kebaruan, jika suatu 

rangkaian solusi yang baru (bagi penalar) diciptakan dalam pemecahan masalah. 

Fleksibilitas (flexibility), S1 dapat mendaftar kemungkinan panjang dan 

lebar kandang yang  mungkin tetapi S1 hanya dapat menentukan satu ukuran 

panjang dan lebar kandang. Seharusnya ada empat kemungkinan ukuran kandang 

yang mungkin dibuat pak Budi, yaitu 4 × 10, 6 × 8, 8 × 6, dan 10 × 4. 
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Gambar 4. Plusibility S1  

Hal yang masuk akal (plausiblity) yaitu berdasarkan hasil akhir S1 yang 

menuliskan luas kandang akhir sebesar 49 𝑚2 dengan ukuran kandang  7 × 7. S1 

tidak dapat memberikan argumen logis dari jawaban yang dihasilkan. Jika ukuran 

kandang tersebut 7 × 7 maka pak Budi harus memotong pagar kandang 

sedangkan informasi pada soal dituliskan bahwa pagar tidak boleh dipotong. 

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa S1 mengabaikan informasi penting pada 

soal.  

 
Gambar 5. Mathematical Foundation S1  

Dasar matematis (mathematical foundation), S1 dapat menentukan strategi 

yang perlukan untuk menentukan ukuran kandang yang mungkin dibuat pak Budi. 

Strategi ini didasarkan sifat intrinsik matematika, yaitu konsep luas dan keliling 

persegi panjang. Namun S1 masih melakukan kesalahan dalam menentukan 

kesimpulan akhir. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman 

(2017) yang menyatakan bahwa siswa yang memahami masalah serta menguasai 

konsep matematika dengan baik, dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan 

benar. Apabila konsep matematika dapat dipahami dengan baik dimungkinkan 

untuk merancang sebuah strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan konsep tersebut. 

Subyek Kedua (S2) 

Hasil pekerjaan subyek kedua (S2) tersaji pada Gambar 3 berikut ini: 

 

 
Gambar 6. Hasil pekerjaan S2 
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Berdasarkan hasil pekerjaan S2 dan wawancara diperoleh hasil penalaran 

kreatif  S2, dengan melihat masing-masing indikator penalaran kreatif sebagai 

berikut:  

 
Gambar 7. Noveltydan Flexibility S2 

Kebaruan (novelty), S2 mampu menemukan hal yang baru atau unik dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan yaitu S2 menggambarkan kandang yang 

mungkin dibuat pak Budi. Akan tetapi, S2 hanya menggambarkan 1 kemungkinan 

kandang. Hal ini dikarenakan S2 belum mampu menentukan beberapa 

kemungkinan ukuran kandang yang dibuat pak Budi dengan menggunakan konsep 

keliling persegi panjang.Fleksibilitas (flexibility), S2 hanya memberikan 1 ukuran 

kandang yang mungkin dibuat pak Budi yaitu 10 × 4. S2 tidak dapat menentukan 

ukuran kandang yang berbeda yang mempunyai luas lebih besar dari luas awal. 

 
Gambar 8. PlausibilityS2 

Hal yang masuk akal (plausiblity), S2 tidak memberikan argumen logis 

dalam  menentukan ukuran  kandang yang lebih besar dari kandang awal, S2 

hanya menebak ukuran kandang 10 × 4, artinya S2 tidak menentukan luas 

kandang setelah diubah. Selanjutnya S2 tidak membandingkan antara luas 

kandang yang telah diubah dengan luas kandang awal, apakah lebih besar atau 

tidak.Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofiki (2015) yang 

menyatakan bahwa hal yang masuk akal (plausibility),jika siswa memberikan 

argumen yang mendukung pilihan dan penerapan strategi sehingga menguatkan 

alasan bahwa kesimpulanyang diberikan benar atau masuk akal. Dalam hal ini, 

menebak jawaban tidakdiperbolehkan. 

 

 
Gambar 9. Mathematical FoundationS2 

Dasar matematis (mathematical foundation), S2  tidak menggunakan 

konsep keliling kandang awal. S2 menggambarkan kandang yang ukurannya 

10 × 4 dengan cara memindahkan masing-masing 1 pagar dari panjang kandang 
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ke lebar kandang. Sehingga panjang kandang akhir diperoleh dengan cara “12 −
2 =  10 𝑚”, namun siswa masih kurang tepat menuliskan keterangan panjang 

kandang sebesar 8 m yang diperoleh dengan cara 10 − 2 =  8 𝑚 dan lebar 

kandang akhir diperoleh dengan cara “2 + 2 =  4 𝑚”. S2 juga tidak menunjukkan 

luas kandang akhir  lebih besar dari luas kandang awal dengan konsep luas 

persegi panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian Lithner (2008) yang menyatakan 

bahwa dasar matematis, artinya siswa menggunakan sifat intrinsik matematika 

yang relevan dalam menyelesaikan masalah. Dalam Hal ini S2 tidak 

menggunakan konsep keliling dan luas persegi panjang. 

Dari penjelasan diatas, S1 dan S2 masih belum memenuhi 

indikatorpenalaran kreatif, yaitu  kebaruan (novelty), fleksibilitas (flexibility), hal 

yang masuk akal (plausiblity) dan dasar matematis (mathematical 

foundation)dalam menyelesaikan soal yang diberikan, sehingga penalaran kreatif 

S1 dan S2 masih kurang.Artinya S1 dan S2 menyelesakan soal yang diberikan 

dengan penalaran imitatif hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sidenvall, dkk (2014) menyatakan bahwameskipun tugas yang dirancang 

olehguru untuk menuntut penalaran kreatif, tetapisiswa masih menggunakan 

penalaran imitatif dalammenyelesaikannya (tanpa keberhasilan).Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Rohana (2015) siswa sering belajar dengan metode 

hafalan dan siswa sering tidak memberikan argumen, dan 80% dari semua tugas 

berusaha diselesaikan menggunakan strategi meniru tanpa mengetahui apakah di 

setiap langkah itu benar. Sehingga siswa mengalami kesulitan ketika diberi 

masalah non rutin yang sebelumnya siswa belum mengetahui penyelesainya. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan diatas, penalaran kreatif subyek pertama (S1) dan 

subyek kedua (S2) dalam menyelesaikan masalah geometrimasih tergolong 

rendah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan 4 indikator penalaran kreatif yang 

belum terpenuhi secara keseluruhan. S1 dan S2 memiliki aspek kebaruan (novelty) 

cukup baik,karena S1 dan S2 dapat menuliskan ide untuk mencari kemungkinan 

ukuran kandang yang dibuat.Sedangkan indikator fleksibilitas (flexibility) S1 dan 

S2 masih rendah, S1 dan S2 hanya mampu menentukan 1 jawaban, namun 

jawaban masih kurang tepat. Pada aspek hal yang masuk akal (plausibility) S1 dan 

S2 masih rendah, S1 dan S2 tidak memberikan argumen logis dalam menentukan 

jawaban yang dihasilkan. Sedangkan indikatordasar matematis (mathematical 

foundation), S1 dapat menentukan strategi yang didasarkan sifat intrinsik 

matematika, konsep luas dan keliling persegi panjang. Sedangkan S2 menentukan 

jawaban tidak berdasarkan sifat intrinsik matematika, konsep luas dan keliling 

persegi panjang. 

SARAN  

Disarankan kepada guru sebaiknya tidak cenderung melakukan 

pembelajaran yang menekankan penalaran hafalan atau pembelajaran berbasis 

prosedur (algoritma) saja, tetapi juga pembelajaran yang menekankan penalaran 

kreatif karena penalaran kreatif juga merupakan salah satu penalaran yang 

penting. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kreatif, serta membiasakan 

siswa menyelesaikan masalah non rutin yang memuat pertanyaan-pertanyaan 

kreatif.Peneliti juga berharap agar penelitian lebih lanjut memberikan upaya 

meningkatkan penalaran kreatif, seperti pemberian scaffolding. 
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Abstrak 

 Makalah ini menyajikan sebuah identifikasi tentang standar 

komunikasi matematika tulis guru matematika SMP pada materi 

soal sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Standar 

komunikasi matematika tulis yang ditemukan yaitu berupa analisis 

dari hasil pekerjaan guru pada soal SPLDV, yang nantinya standar 

tersebut akan digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematika tulis siswa. Adapun penelitian ini dilakukan kepada 

seorang guru matematika pada jenjang SMP, yang memiliki kriteria 

diantaranya telah mengajar lebih dari 10 tahun, memiliki sertifikat 

guru profesional (guru sertifikasi), dan memiliki latar belakang 

pendidikan pada bidang pendidikan matematika. Guru diminta 

untuk mengerjakan instrumen dari peneliti, yaitu sebuah tes 

individu berupa soal materi SPLDV yang dikerjakan dengan tiga 

karakteristik jawaban yang berbeda, yaitu jawaban yang memiliki 

nilai A, B dan C. Setelah proses pengambilan data, selanjutnya 

peneliti menganalisis dan memperoleh hasil berupa standar 

komunikasi matematika tulis guru pada materi SPLDV yang terdiri 

dari 3 standar. 

Kata kunci: komunikasi matematis, komunikasi matematis guru, 

SPLDV 

 

 

Son (2015) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematika adalah 

proses mengekspresikan ide-ide dan pemahaman matematika secara tertulis 

menggunakan angka, simbol aljabar, gambar, grafik, diagram, dan kata-kata , 

sedangkan matematika itu sendiri adalah bahasa simbolik yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan gagasan maupun ide-ide berupa bilangan, grafik dan 

fenomena kehidupan sosial (Sari, 2015). Untuk itu komunikasi memiliki esensi 

erat dan berperan penting pada matematika dan pembelajarannya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat NCTM (2000) yang menyatakan bahwa komunikasi mempunyai 

esensi erat dan mendasar dalam pembelajaran matematika, dengan komunikasi, 

siswa dapat berbagi gagasan dan menjelaskan konsep matematika yang telah 

dimilikinya.  

Berbicara tentang komunikasi matematis, NCTM (2000) menjelaskan tiga 

aspek mendasar dalam komunikasi matematis, yaitu: 1) kemampuan menyatakan 

mailto:Faiqotul93@gmail.com
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gagasan-gagasan matematika secara lisan, tulisan, serta menggambarkan secara 

visual; 2) kemampuan mengin-terprestasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan 

matematika baik secara lisan maupun tulisan; 3)kemampuan menggunakan istilah-

istilah, simbol-simbol, dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau 

permasalahan matematika. Sedangkan indikator komunikasi matematis menurut 

Sari (2015) terdiri dari tiga indikator, yaitu: 1)kemampuan menggunakan 

simbol/notasi, operasi matematika secara tepat; 2) Memberikan ide/gagasan (apa 

yang ditanyakan) dari suatu masalah; 3)menyampaikan ide/gagasan matematika 

dalam bentuk gambar secara jelas.  

Menurut NCTM (2000),  demi terciptanya pembelajaran matematika yang 

efektif, guru harus mampu membangun komunikasi matematis siswa di kelas, 

sehingga para siswa merasa bebas mengemukakan ide, gagasan, dan 

berargumentasi.  Dalam hal ini dapat kita ketahui begitu pentingnya peran guru 

untuk memiliki kemampuan komunikasi matematis secara cermat dan tepat, 

karena tugas guru dalam pengembangan kemampuan komunikasi matematis juga 

harus sejalan dengan paradigma baru dalam pembelajaran matematika, jika 

paradigma lama guru hanya mentransfer ilmu kepada siswa (teacher centered), 

maka pada pembelajaran matematika paradigma baru guru mengkondisikan agar 

siswa mampu berperan aktif dan komunikatif dalam kelas (student centered) 

(Qohar,2011). 

Mengetahui pentingnya peran komunikasi matematis guru dalam 

pembelajaran matematika, masih banyak ditemukan rendahnya komunikasi 

matematis siswa yang berpedoman pada komunikasi guru, terdapat beberapa 

siswa SMP belum mampu memenuhi indikator-indikator komunikasi matematika 

tulis terutama pada permasalahan materi sistem persamaan linier dua variabel 

(SPLDV). Adapun wawancara peneliti dengan salah satu dosen bidang pendidikan 

matematika yang telah mengajar pada pelatihan guru matematika berpendapat, 

bahwa guru matematika pada jenjang SMP masih banyak yang belum mampu 

mendalami arti komunikasi matematis sebenarnya, terutama pada materi 

matematika yang berhubungan dengan kehidupan sosial seperti SPLDV. 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) merupakan cabang 

matematika yang relevan untuk menguji tingkat kemampuan komunikasi. 

Berdasarkan indikator komunikasi matematis juga sesuai dengan kompetensi 

dasar dalam pembelajaran SPLDV. Penelitian tentang komunikasi matematis pada 

materi SPLDV sebelumnya telah dilakukan oleh Munira  (2014) yang menyatakan 

bahwa, belum sepenuhnya siswa mampu mengkomunikasikan ide/gagasan 

matematikanya dalam menyelesaikan soal SPLDV. Penelitian yang lain juga 

dilakukan oleh Rohmawati (2017) yang menyatakan adanya perbedaan mendasar 

pada proses komunikasi matematika siswa berkemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. 

Demikian dari beberapa uraian di atas yang melatarbelakangi dilakukannya 

penelitian ini dengan tujuan mendekripsikan standar komunikasi matematika tulis 

guru matematika SMP pada materi SPLDV. Adapun indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya adalah 1) pada aspek kemampuan menyatakan 

gagasan apabila subjek memahami masalah dengan tepat, menyatakan gagasan ke 

dalam bahasa matematika, menuliskan apa saja informasi yang telah diketahui; 2) 

pada aspek kemampuan tata bahasa subjek menuliskan masalah ke bentuk 

matematika dengan variabel secara tepat, menggunakan simbol/notasi, operasi 
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matematika dengan baik; 3) pada aspek kemampuan mengin-terprestasikan dan 

mengevaluasi masalah subjek menyampaikan gagasan pada proses penyelesaian 

dan solusi penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan cermat dan 

tepat. 

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standart komunikasi 

matematika tulis guru matematika SMP pada materi SPLDV. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah 

seorang guru matematika SMP dengan kriteria telah mengajar lebih dari 10 tahun, 

memiliki sertifikat guru profesional dalam bidang matematika, juga 

berlatarbelakang bidang pendidikan matematika (S1-Pendidikan Matematika). 

Diketahui guru matematika yang menjadi subjek penelitian ini telah mengajar di 

MTs. Miftahul Huda sejak 2005, memiliki sertifikat sebagai guru profesional 

dalam bidang matematika, juga lulusan sarjana pada jurusan pendidikan  

matematika. 

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar tes individu berupa soal cerita 

materi SPLDV yang diberikan kepada subjek, peneliti meminta kepada subjek 

untuk memberikan kunci jawaban atas soal tersebut dengan grading penilaian A,B 

dan C. Subjek diharapkan memberikan kunci jawaban sesuai standar komunikasi 

matematika tulis yang dimilikinya. Teknik analisis data pada penelitian ini, 

peneliti mengidentifikasi bagaimana standar komunikasi matematika tulis guru 

yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan komunikasi 

matematika tulis siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diambil dari lembar kunci jawaban yang dibuat oleh 

subjek penelitian, diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut. Adapun soal 

tes individu yang diberikan kepada subjek adalah  

Harga 4 buah permen A dan 3 permen B adalah Rp. 2500,00, sedangkan 

harga 2 buuah permen A dan 7 buah permen B adalah Rp. 2900,00. 

Berapakah harga 2 lusin permen A dan 4 lusin permen B? 

Pada soal cerita di atas, subjek memberikan tiga kategori penilaian, yaitu nilai A 

dengan skor 70-100, nilai B dengan skor 40-70, dan nilai C dengan skor 0-40. 

Adapun analisis hasil penilaian tersebut adalah sebagaimana gambar-gambar 

berikut: 
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Gambar 1 Kunci Jawaban Kategori Nilai A (skor 70-100) 

 

Jika gambar di atas dihubungkan dengan kategori nilai sempurna, maka hal 

tersebut dirasa kurang memenuhi. Sebab masih terdapat kekurangan untuk 

dikatakan sebagai komunikasi yang sempurna. Pada standar jawaban subjek 

tersebut, terlihat bahwa adanya aspek komunikasi matematika tulis yang 

ditinggalkan. Pada lingkaran pertama subjek belum mampu memenuhi aspek 1, 

yaitu kemampuan mentransfer ke dalam bahasa matematika atas informasi yang 

didapat. Subjek tidak menjelaskan darimana didapatkannya persamaan 1 dan 2. 

Pada lingkaran kedua, terlihat bahwa subjek belum mampu memenuhi aspek 2, 

dimana siswa tidak memberikan penjelasan mengapa persamaan 1 dikalikan 1 dan 

persamaan 2 dikalikan 2. Adanya ketidakmampuan seperti ini dapat 

mengakibatkan kesalahan pada pembaca, khususnya siswa. Khan (2017) 

menyatakan bahwa guru dengan komunikasi yang kurang baik akan menyebabkan 

kegagalan siswa baik dalam akademik juga dalam keterampilan komunikasi 

kepada orang lain. Hasil dan pembahasan selanjutnya adalah kunci jawaban 

dengan kategori nilai B yaitu skor 40-70. 

 
Gambar 2 Kunci Jawaban Kategori Nilai B (skor 40-70) 
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 Pada gambar di atas, dapat dikatakan bahwa siswa mendapatkan nilai B 

dengan skor nilai 40-70 jika: 1) siswa belum mampu memenuhi aspek 1 

kemampuan menyatakan gagasan, dimana siswa tidak menjelaskan identitas 

variabel secara tepat (harga dari jenis permen) dan siswa juga tidak menjelaskan 

diperolehnya persamaan 1 dan 2; 2) siswa belum mampu memenuhi aspek 2, 

dimana siswa tidak menjelaskan alasan persamaan 1 dikalikan 1 dan persamaan 2 

dikalikan 2; 3)siswa belum mampu memenuhi aspek 3, dimana siswa tidak 

memberikan kesimpulan sebagai evaluasi proses penyelesaian. Selanjutnya adalah 

hasil dan pembahasan kuci jawaban kategori nilai C dengan skor 0-40 

 
Gambar 3 Kunci Jawaban Kategori Nilai C (skor 0-40) 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa siswa mendapatkan nilai C 

dengan skor 0-40, jika: 1)siswa mengalami kesalahan konsep dalam 

mengkomunikasikan masalah ke dalam bahasa matematika, terlihat pada 

lingkaran pertama siswa sama sekali tidak menyatakan gagasan atas apa yang ia 

dapatkan; 2)siswa belum mampu memenuhi aspek 2, dimana siswa tidak 

menjelaskan alasan persamaan 1 dikalikan dengan 1 dan persamaan 2 dikalikan 

dengan persamaan 2; 3)siswa belum mampu memenuhi aspek 3, dimana siswa 

tidak menyatakan kesimpulan sebagai evaluasi proses penyelesaian. 

 Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat dideskripsikan tiga standar 

komunikasi matematika tulis. Namun, dari standar yang diberikan subjek tersebut 

bisa dikatakan belum memenuhi standar komunikasi matematika yang baik 

(rendah). Hal itu dikarenakan 1)pengalaman mengajar yang kurang, Loy (2006) 

menyatakan bahwa guru dengan pengalaman mengajar yang kurang, memiliki 

kemampuan komunikasi yang rendah dibandingkan guru dengan pengalaman 

berpuluh-puluh tahun; 2)keterampilan komunikasi/ ketrampilan sosial yang 

rendah, Izzati (2014) menyatakan bahwa keterampilan sosial berpengaruh 

terhadap kemampuan komunikasi matematis seseorang, keterampilan sosial 

memberikan pengaruh sebesar 68.4% terhadap kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa dan sisanya sebesar 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain 
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diluar keterampilan sosial; 3) self-efficacy (kemampuan komunikasi) yang rendah, 

Hamidah menyatakan bahwa semakin tinggi self-efficacy seseorang terhadap 

kemampuan yang dimilikinya baik dalam merumuskan konsep, menyampaikan 

ide, dan mempertajam ide untuk meyakinkan orang lain, maka semakin tinggi 

pula dan sebaliknya.  

Adapun dari beberapa temuan penelitian ini didukung oleh Fauziah (2017) 

bahwa seseorang dengan pemahaman konsep yang baik akan mampu memberikan 

komunikasi yang baik dibandingkan seseorang dengan pemahaman konsep kurang 

baik, selanjutnya juga didukung oleh penelitian Khan (2017) bahwa komunikasi 

guru mempengaruhi kesuksesan akademik siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dapat disimpulkan tiga standar 

komunikasi matematika tulis pada materi SPLDV oleh guru matematika SMP 

dengan kriteria telah mengajar lebih dari 10 tahun, memiliki sertifikat guru 

profesional, dan memiliki latar belakang pendidikan matematika adalah sebagai 

berikut: 1) kategori nilai A dengan skor 70-100, yaitu ketika siswa belum mampu 

memenuhi aspek komunikasi matematis 1 dan 2; 2) kategori nilai B dengan skor 

40-70, yaitu ketika siswa belum mampu memenuhi aspek komunikasi matematis 

1,2 dan 3; 3) kategori nilai C dengan skor 0-40, yaitu ketika siswa mengalami 

kesalahan konsep dalam mengkomunikasikan masalah dan siswa juga belum 

mampu memenuhi aspek komunikasi matematis 1,2, dan 3. 

Saran  

Berdsarkan penelitian di atas, diketahui bahwa kemampuan komunikasi 

matematika seorang guru masih perlu diperbaiki, untuk itu diharapkan kepada 

guru matematika maupun calon guru matematika untuk memiliki kemampuan 

atau memperbaiki kemampuan komunikasi matematisnya terutama dalam proses 

pembelajaran. 
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KESALAHAN BERPIKIR SISWA DALAM MEMAHAMI KONSEP 

MATEMATIKA DI SMKN 1 BANGIL  

 

Haqiqi Mufassir F1), Edy Bambang Irawan2), Hery Susanto2) 
1)Mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Matematika UM 

2)Pendidikan Matematika UM 

haqiqi.mufassir.faisal@gmail.com 

 

Abstrak 

Artikel ini mengeksplorasi kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa di SMKN 1 Bangil dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika ditinjau dari : (1) kesalahan pseudo construction, (2) 

kesalahan lubang konstruksi, (3) kesalahan analogical 

construction, dan  (4) kesalahan logical construction. Penelitian 

dengan pendekatan deskriptif eksploratif kualitatif ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan kesalahan berpikir siswa dalam memahami 

konsep matematika. Subjek penelitian ini adalah 6 siswa kelas XI 

TITL 2 di SMKN 1 Bangil yang terdiri dari 2 siswa kelompok atas, 

2 siswa kelompok tengah dan 2 siswa kelompok bawah. Pembagian 

kelompok atas, tengah dan bawah berdasarkan hasil Penilaian 

Akhir Semester Tahun Pelajaran 2016/2017. Pemilihan 6 siswa 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan hasil isian 

instrumen. Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa 4 pertanyaan matematika yang harus dijustifikasi benar-

salahnya oleh siswa dengan disertai alasan. Hasil isian instrumen 

dikelompokkan dan diidentifikasi polanya. Pola kesalahan yang 

ditemukan digunakan untuk melacak lebih dalam tentang 

karakteristik kesalahan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

karakteristik kesalahan berpikir siswa dalam memahami konsep 

matematika mencakup: (1) kesalahan pseudo construction, (2) 

kesalahan lubang konstruksi, dan (3) kesalahan analogical 

construction. Hasil penelitian juga menunjukkan belum ditemukan 

kesalahan logical construction dalam proses berpikir siswa. Hal ini 

dikarenakan bahwa instrumen pendukung yang digunakan belum 

dapat mengidentifikasi kesalahan logical construction. 

Kata kunci: Kesalahan Berpikir, Memahami Konsep, Pseudo 

Construction, Lubang Konstruksi, Analogical Construction, 

Logical Construction 

 

Hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian 

Akhir Semester (PAS) di SMKN 1 Bangil tahun pelajaran 2016/2017 termasuk 

pada level rendah. Hasil akhir pada kegiatan PTS menunjukkan bahwa dengan 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 78, diperoleh sebanyak 815 

(94,33%) siswa mendapat nilai kurang dari atau sama dengan KKM. Sedangkan 

pada PAS sebanyak 411 (24,33%) siswa mendapat nilai kurang dari atau sama 

dengan KKM. Walaupun ada penurunan banyak siswa yang mendapat nilai 

kurang dari atau sama dengan KKM, tetapi masih ditemukan siswa yang nilai 

ujiannya berada pada level rendah.  

mailto:haqiqi.mufassir.faisal@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 645 

 

  
 

Hasil yang rendah dalam PTS dan PAS di SMKN 1 Bangil tahun pelajaran 

2016/2017 tersebut sejalan dengan jawaban siswa dalam menyelesaikan soal 

seperti pada Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 1. Soal tes 

 

Dari 4 soal pada Gambar 1, berikut hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan 

soal nomor 1: 

   
Dalam Gambar 2, terlihat bahwa siswa salah dalam menghitung dimana pada saat 

menghitung 
2𝑥

2
=

8

2
 , siswa tersebut menuliskan 𝑥 = 11. Dengan soal yang sama, 

dalam Gambar 3, siswa lain menuliskan 
−8

−2
= 𝑥 dan mendapatkan 21 = 𝑥. 

Dengan hasil yang dicapai siswa masih dalam level rendah dan beberapa 

tulisan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang masih belum benar 

maka dapat dipastikan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal ujian pada PTS dan PAS tersebut. Kesulitan siswa ini terlihat dalam bentuk 

kesalahan yang dilakukan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Khatimah (2017) 

bahwa kesulitan yang dialami siswa ini dapat ditunjukkan dari kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

Kajian tentang kesalahan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut 

Newman (1977), Jha (2012), Sughesti (2016) dan White (2010), kesalahan yang 

dilakukan siswa dapat berupa kesalahan dalam : (1) Reading (Decoding), (2) 

Comprehension, (3) Transformation, (4) Process skills dan (5) Encoding. Kiat 

(2005) mengemukakan bahwa kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan 

problem solving dapat dibedakan menjadi: (1) a conceptual error, (2) procedural 

error, dan (3) technical error. Brodie (2010) menjelaskan bahwa kesalahan siswa 

dalam membangun penalaran matematika meliputi: basic error, appropriate 

error, missing information, partial insight. Bingolbali, et all (2010) berpendapat 

bahwa penyebab terjadinya kesulitan matematika siswa jika didasarkan pada 

pandangan guru dapat meliputi: (1) Epistemological causes, (2) Psychological 

causes, dan (3) Pedagogical causes. Sedangkan menurut Subanji (2015), 

kesalahan-kesalahan siswa dalam mengonstruksi konsep matematika dapat 

dikelompokkan menjadi: (1) kesalahan pseudo construction, (2) kesalahan lubang 

konstruksi, (3) kesalahan analogical construction, dan (4) kesalahan logical 

construction. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika perlu 

mendapatkan perhatian, karena kalau tidak segera diatasi maka kesalahan tersebut 

berdampak terhadap pemahaman siswa pada konsep matematika selanjutnya. 

Siswa akan mengalami hambatan dalam berpikirnya sehingga tidak dapat 
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menyelesaikan masalah yang diberikan dengan tepat. Dampak lebih jauhya adalah 

dapat memunculkan pola pikir negatif terhadap penyelesaian masalah matematika 

yang berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah, perlu diawali 

dari kajian proses konstruksi siswa dalam pemecahan masalah. Mengetahui proses 

konstruksi pemecahan masalah matematika siswa sangat penting karena dapat 

dilihat dibagian mana siswa mengalami kesulitan dan harus diberi scaffolding apa 

sehingga proses berpikir siswa dapat berkembang (Slavin, 2006). Dengan 

mengetahui proses konstruksi siswa dalam memecahkan masalah matematika juga 

dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam membuat koneksi matematis 

atau ketiadaan koneksi matematis yang seharusnya dibangun oleh siswa. Karena 

itu proses konstruksi siswa dalam memecahkan masalah perlu menjadi perhatian 

guru.  

Artikel ini mengeksplorasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa di 

SMKN 1 Bangil dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kesalahan berpikir siswa dalam memahami konsep 

matematika ditinjau dari kesalahan pseudo construction, kesalahan lubang 

konstruksi, kesalahan analogical construction, dan kesalahan logical construction. 

Kajian tersebut dilakukan untuk melihat secara lebih detil tipe-tipe kesalahan 

siswa khususnya dari aspek berpikir pada saat siswa memahami konsep 

matematika. 

 

METODE 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif 

kualitatif (Gumanti, 2016; Creswell, 2012), yaitu penelitian yang dilakukan bukan 

dalam arti penelitian yang sebenarnya dan hanya melakukan eksplorasi tipe-tipe 

kesalahan siswa dalam memahami konsep matematika serta pendekatan deskriptif 

pada pengkajian proses memahami konsep matematika siswa. 

Subjek penelitian ini adalah 6 siswa kelas XI TITL 2 di SMKN 1 Bangil 

yang terdiri dari 2 siswa kelompok atas, 2 sisa kelompok tengah dan 2 siswa 

kelompok bawah. Pembagian kelompok atas, tengah dan bawah berdasarkan hasil 

PAS Tahun Pelajaran 2016/2017. Pemilihan 6 siswa berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru dan hasil isian instrumen. 

Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa 4 

pertanyaan matematika yang harus dijustifikasi benar-salahnya oleh siswa dengan 

disertai alasan. Hasil isian instrumen lalu dikelompokkan dan diidentifikasi 

polanya. Pola kesalahan yang ditemukan digunakan untuk melacak lebih dalam 

tentang karakteristik kesalahan siswa dalam berpikir matematis. Kemudian dipilih 

beberapa subjek penelitian untuk diwawancarai. Hasil wawancara digunakan 

untuk indentifikasi terjadinya kesalahan. Instrumen yang digunakan tidak 

divalidasi karena hanya untuk penelitian awal. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Instrumen Pendukung 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

BENAR SALAH 

1 Selesaian dari 𝑥2 = 4 adalah 𝑥 = 2   

ALASAN : 

2 (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2   

ALASAN : 

3 Perhatikan gambar berikut : 

 
Bangun tersebut adalah belah ketupat 

  

ALASAN : 

4 Diberikan segitiga siku-siku : 

a

b

c

 
Maka berlaku rumus pythagoras 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

  

ALASAN : 

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar 

dan beri alasannya! 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Padaawal penelitian, instrumen yang telah dijawab oleh siswa dilakukan 

analisis awal. Jawaban yang diperoleh dari pengisian instrumen oleh subjek 

penelitian lalu dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe kesalahan yang dilakukan 

dan diidentifikasi polanya. Dari analisis awal ditemukan bahwa tipe kesalahan 

yang dilakukan siswa berupa kesalahan pseudo construction, kesalahan lubang 

konstruksi, kesalahan analogical construction, dan  kesalahan logical 

construction. Rekap hasil isian instrumen yang dilakukan oleh siswa disajikan 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rekap hasil isian instrumen 

Tipe Kesalahan 
Nomor soal 

1 2 3 4 

Kesalahan pseudo construction 6 6 6 3 

Kesalahan lubang konsruksi 3 6 4 5 

Kesalahan analogical construction – 6 5 3 

Kesalahan logical construction – – – – 

Jumlah 9 18 15 11 

 

Dari Tabel 2, terlihat beberapa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

pada instrumen. Data tersebut masih dugaan awal tentang kesalahan yang 

dilakukan siswa. Selanjutnya jawaban siswa dikelompokkan untuk diidentifikasi 

lebih lanjut dengan cara memilih beberapa siswa untuk diwawancara. 

 

(1) Kesalahan Pseudo Construction Siswa dalam Memahami Konsep 

Matematika 
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Gambar 4 berikut menunjukkan hasil jawaban S1 dalam menyelesaikan soal 

nomor 2. 

 

 
Gambar 4. Hasil Jawaban S1 

 

Terlihat bahwa S1 memilih SALAH untuk jawaban soal nomor 2 tetapi alasan 

yang diberikan adalah menggunakan contoh dengan memilih bilangan 2 dan 3 

serta 4 dan 5. Pada langkah pertama, terlihat bahwa S1 menghitung dengan cara 

22 + 32 = 4 + 9 = 13 dan (2 + 3)2 = 52 = 25. Pada langkah kedua, S1 

menghitung 42 + 52 = 16 + 25 = 41 dan (4 + 5)2 = 92 = 81. Dari kedua 

perhitungan yang dilakukan tersebut S1 menyimpulkan bahwa (𝑥 + 𝑦)2 ≠ 𝑥2 +
𝑦2. Dari hasil jawaban S1, dapat dikatakan bahwa S1 melakukan kesalahan dalam 

proses perhitungan. Pola berpikir siswa S1 tersebut masih semu karena 

memberikan alasan hasil justifikasi yang dilakukannya hanya dengan 

menggunakan contoh. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan S1 

sebagai berikut: 

 
P  : Apa alasan anda memilih “SALAH”?Anda tadi menjawa SALAH (sambil menunjukkan 

jawaban siswa). Darimana atau kenapa anda bisa memilih salah? 

S1  : Ya, karena pakai contoh. Saya memilih misalkan 𝑥 nya 2 dan 𝑦 nya 3 berarti kalau ditambah 

dulu lalu dipangkatkan (sambil menunjuk lembar jawaban S1) maka hasilnya adalah 

(2 + 3)2 = 52 = 25. Tetapi kalau dihitung sendiri-sendiri, 22 + 32 = 4 + 9 = 13. Jadi 

hasilnya tidak sama 

P  : Lalu bagaimana cara menghitung (𝑥 + 𝑦)2 ? 

S1  : tidak bisa pak 

 

Kesalahan juga dilakukan oleh S2 dalam menyelesaikan soal nomor 2 seperti pada 

Gambar 5 berikut: 

Langkah Pertama 

Langkah Kedua 
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Gambar 5. Hasil Jawaban S2 

 

Dari lembar jawaban, terlihat bahwa S2 memilih semula memilih BENAR tetapi 

kemudian diganti dengan SALAH. S2 tidak menggunakan contoh dengan 

bilangan tetapi mendeskripsikan dengan kata-kata bahwa pernyataan dalam soal 

adalah salah. Tetapi pola pikir S2 dapat dikatakan semu karena S2 tidak yakin 

dengan alasannya sendiri seperti terlihat bahwa S2 menuliskan kata “mungkin” 

dalam alasannya. Hal ini coba digali lebih jauh oleh peneliti melalui wawancara. 

Berikut hasil wawancara S2 dengan peneliti: 

 
P  : S2, darimana anda bisa memilih “SALAH”? 

S2  : Ya karena memang rumusnya begitu Pak.Karena memang (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

P  : Bisa menghitung nya?Dari tulisan di jawabanmu, kamu tulis bahwa (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 +
𝑦2. Yakin dengan tulisan mu? 

S2  : (Diam sebentar) Mungkin hasilnya seperti itu 

 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa S1 dapat menentukan bahwa 

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 adalah SALAH tetapi tidak bisa menunjukkan bagaimana 

cara mendapatkan bentuk tersebut. Sedangkan S2 dapat menentukan bahwa 

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 adalah SALAH tetapi hanya sekedar tahu bahwa rumusnya 

adalah memang seperti itu. Dan lagi dari jawaban S2 terlihat kalau dia juga tidak 

yakin bahwa dengan rumus atau bentuk (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa S1 dan S2 mengalami pseudo dalam menyelesaikan soal 

nomor 2. Dari hasil wawancara juga terlihat bahwa sebenarnya siswa mampu 

menjawab dengan benar, tetapi karena berpikir samar-samar dan sudah digunakan, 

dalam hal ini sudah dituliskan dalam lembar jawaban instrumen akhirnya siswa 

tidak bisa memberikan alasan. Siswa langsung menjawab tetapi tidak bisa 

memberikan alasan walaupun sebenarnya siswa tersebut mampu menyelesaikan 

soal yang diberikan dengan baik setelah refleksi. 

Hal ini sesuai dengan Subanji (2015), Subanji & Nusantara,T (2013), 

Subanji & Nusantara, T (2016) dan Vinner (1997), Pseudo construction ada dua 

macam yaitu pseudo benar dan pseudo salah. Pseudo benar terjadi ketika siswa 

menjawab suatu masalah tetapi seolah-olah jawabannya benar meskipun 

sebenarnya tidak sesuai dengan konsep. Siswa menjawab benar soal yang 

diberikan tetapi tidak bisa memberikan alasan terhadap jawabannya atau dapat 

dikatakan salah dalam memberikan alasan. Pseudo salah terjadi ketika seolah-olah 

salah  meskipun sebenarnya siswa dapat menyampaikannya dengan benar setelah 

melalui refleksi.  

Pseudo konstruksi terjadi ketika diminta menjustifikasi pernyataan (𝑥 +
𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2. Kebanyakan siswa memilih BENAR tetapi ketika ditanyai 
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alasannya mereka menjawab karena bentuk (𝑥 + 𝑦)2  hasilnya adalah memang 

𝑥2 + 𝑦2. Ada juga siswa yang memilih SALAH tetapi tidak dapat menjelaskan 

atau menjabarkan bahwa seharusnya (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2. Sebenarnya 

siswa dapat menyelesaikan soal yang diberikan, tetapi dikarenakan jawaban yang 

dihasilkan diperoleh dari berpikir spontan, atau samar-samar atau tidak ada 

kontrol maka siswa tersebut akan menghasilkan jawaban yang salah. Setelah 

dilakukan refleksi umumnya siswa dapat memperbaiki jawabannya. Ini berarti 

siswa tersebut masih berpikir semu (Subanji, 2015). 

 

(2) Kesalahan Lubang Konstruksi Siswa dalam Memahami Konsep Matematika 

Pada soal nomor 1, terdapat 3 siswa yang memberikan jawaban mirip 

dengan Gambar 6 berikut: 

 
Gambar 6. Hasil Jawaban S1 

Terlihat bahwa siswa S1 menuliskan bahwa dari 𝑥2 = 4 dapat diperoleh dengan 

cara 𝑥 =
4

2
. Peneliti bermaksud menggali lebih jauh alasan S1 dalam menuliskan 

jawaban soal melalui wawancara. Berikut hasil wawancara peneliti dengan S1 

mengenai jawaban soal nomor 1: 

 
P  : Kenapa bisa memilih BENAR untuk soal nomor 1 ini? 

S1  : Ya karena itu dipangkatkan 2. Dari soalnya kan tertulis 𝑥2 = 4, berarti untuk mencari 𝑥 nya 

bisa dengan 𝑥 =
4

2
 

 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa S1 tidak dapat menyelesaikan soal 

yang diberikan dengan benar. Hal ini terjadi karena dalam struktur berpikirnya 

belum terbentuk tentang konsep bentuk bepangkat dan bentuk akar. Struktur 

berpikir S1 yang terbentuk dalam proses konstruksi tidak utuh. Atau dengan kata 

lain dalam struktur berpikir S1 ada “lubang” sebagai hasil berpikir siswa yang 

berkaitan dengan bentuk pangkat dan bentuk akar. S1 tidak bisa mengonstruk 

bentuk akar dari bentuk pangkat.  

Kesalahan lubang konstruksi juga terjadi pada S1 dalam menyelesaikan soal 

nomor 4 seperti pada Gambar 7 berikut: 
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Gambar 7. Hasil Jawaban S1 

 

S1 menjawab salah soal tersebut dengan cara memilih atau menentukan 𝑎 = 4 dan 

𝑏 = 2 lalu menghitung 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 untuk mendapatkan nilai 𝑐. S1 juga 

menghitung untuk nilai  𝑎2 − 𝑏2 = 𝑐2. Peneliti mencoba melakukan wawancara 

untuk mengetahui lebih jauh alasan S1 dalam menuliskan jawaban tersebut. 

Berikut hasil wawancara Peneliti dengan S1: 

 
P  : Coba kenapa kamu memilih SALAH untuk soal ini? 

S1  : Saya juga bingung Pak. Saya Cuma coba menghitung aja kalau a dan b nya saya ganti 

dengan angka 

P  : Bingungnya bagaimana? 

S1  : Bentuk 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 itu kan memang rumus pythagoras pada segitiga siku-siku 

P : Apa sih rumus pythagoras itu? Bagaimana bunyinya? 

S1 : Tidak tahu Pak. Yang pasti bentuknya adalah 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa S1 hanya menghafal bentuk 𝑎2 +
𝑏2 = 𝑐2 yang dianggap adalah rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. S1 

sendiri tidak tahu mengenai teorema Pythagoras. Hal ini berarti didalam struktur 

berpikir S1 terdapat lubang mengenai teorema Pythagoras. Sehingga S1 dapat 

dikatakan melakukan kesalahan lubang konstruksi. 

Kesalahan lubang konstruksi, menurut Subanji (2015) dan Subanji & 

Nusantara, T (2013), terjadi karena struktur berpikir siswa yang terbentuk dalam 

proses konstruksi tidak utuh. Lubang konstruksi dalam hal ini adalah struktur 

berpikir sebagai hasil konstruksi konsep selanjutnya. Lubang konstruksi yang 

terjadi dapat ditelusuri melalui hasil kerja siswa dan wawancara. Lubang 

konstruksi juga dapat terjadi ketika siswa dihadapkan dengan pernyataan 

“Terdapat segitiga dengan panjang sisi 8 cm, 6 cm dan 16 cm”. Jika terdapat 

siswa yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut maka siswa yang 

bersangkutan mengalami lubang konstruksi dalam struktur berpikirnya. Lubang 

tersebut berupa syarat untuk membuat suatu segitiga adalah jumlah panjang dua 

sisi sebarang pada segitiga selalu lebih besar dari panjang satu sisi yang lain. 

Dengan adanya lubang konstruksi, siswa akan memberikan kesimpulan yang 

salah. 

 

(3) Kesalahan Analogical Construstion Siswa dalam Memahami Konsep 

Matematika 
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Kesalahan analogical construstion terjadi pada soal nomor 2 yang dilakukan 

oleh S2. Gambar 8 berikut merupakan hasil jawaban siswa S2 pada soal nomor 1: 

 
Gambar 8. Hasil Jawaban S2 

 

Pada awalnya S2 memilih BENAR untuk soal tersebut, tetapi kemudian diubah 

menjadi SALAH dengan alasan bahwa (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 dan bukan 

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2+𝑦2. Tetapi S2 menuliskan kata “mungkin”, yang dalam hal ini 

berarti dia tidak yakin dengan alasan yang diajukan. Terlihat dari hasil wawancara 

dengan S2 sebelumnya (pada bahasan pseudo construction) bahwa S2 tidak bisa 

menunjukkan bahwa (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 dan hanya tahu bahwa 

bentuknya memang seperti itu. Peneliti mencoba menggali lebih jauh lagi melalui 

wawancara sebagai berikut: 
P  : Sekarang coba jelaskan apa maksud (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2dalam tulisanmu ini? (sambil 

menujuk pada lembar jawaban siswa) 

S2  : Awalnya saya tidak yakin karena kalau rumus yang ada memang seperti itu, yaitu (𝑎 +
𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2. Bukan yang (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2. Yang bentuk (𝑎 + 𝑏)2 =
𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 itu memang rumus yang ada. Kalau yang satu saya tidak tahu 

 

Terlihat dari hasil wawancara dengan S2 sebelumnya (pada bahasan pseudo 

construction) bahwa S2 tidak bisa menunjukkan bahwa (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 +
2𝑥𝑦 + 𝑦2 dan hanya tahu bahwa bentuknya memang seperti itu. Dari tulisan S2 

selanjutnya juga terlihat kalau S2 menggunakan alasan bahwa “kalau bilangan 

berpangkat yaitu menggunakan cara (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2”, tetapi S2 tidak 

bisa mendapatkan kesamaan cara menghitung untuk (𝑥 + 𝑦)2 yang sama saja 

dengan (𝑎 + 𝑏)2. S2 berpendapat bahwa kalau untuk bilangan berpangkat 

menggunakan bentuk (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2, tetapi tidak yakin untuk yang 

lain. Dari sini terlihat bahwa S2 mengalami kesalahan analogical construction 

dalam proses berpikirnya. 

Kesalahan analogical construstion juga terjadi pada soal nomor 3 juga 

dilakukan oleh S1. Gambar 9 berikut merupakan hasil jawaban siswa S1 pada soal 

nomor 3: 
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Gambar 9. Hasil Jawaban S1 

 

Terlihat bahwa S1 membandingkan gambar pada soal dengan benda pada 

kehidupan nyata. Hanya saja contoh benda yang dipakai salah. S1 memberikan 

contoh dengan memilih kaca berbentuk persegi yang ditarik dengan tali. Hal ini 

tidak akan mungkin terjadi. Karena proses dengan mengandaikan atau mengambil 

contoh yang salah maka proses berpikir dalam diri S1 terjadi kesalahan analogical 

construction. 

Kesalahan analogical construstion juga dilakukan oleh S3 dan S5 dalam 

menyelesaikan soal nomor 9 seperti pada Gambar 10 dan Gambar 11 berikut: 

 

 
 

Dari jawaban tersebut terlihat bahwa kalau bentuk seperti  adalah 

jajargenjang dan bukan belah ketupat. Terlebih lagi S5 menambahkan bahwa 

kalau belah ketupat adalah benda yang berbentuk seperti . Siswa salah 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 654 

 

  
 

menganalogikan bentuk yang dipakai dan hanya menggunakan gambar atau 

bentuk yang sering dan selalu dipakai di buku-buku teks bahwa jajargenjang pasti 

berbentuk seperti dan belah ketupat pasti berbentuk seperti . 

Sehingga dapat dikatakan bahwa S3 dan S5 melakukan kesalahan analogical 

construction dalam proses berpikirnya. 

Kesalahan analogical construction, menurut Hidayanto (2017), Subanji 

(2015) dan Subanji & Nusantara, T (2013), didasarkan pada kesalahan siswa 

dalam mengonstruksi penyelesaian masalah dalam memberikan asumsi 

berdasarkan analogi. Kesalahan analogical construction menyebabkan pada 

kesalahan siswa dalam mengonstruksi penyelesaian masalah sehingga jawaban 

yang diperoleh tidak tepat. 

Kesalahan logical construction, menurut Subanji (2015), Subanji & 

Nusantara, T (2013), Subanji & Nusantara, T (2016), terjadi ketika siswa 

membuat asumsi yang menurutnya benar meskipun sebenarnya salah secara 

substansi konsep dan tidak logis. Kesalahan logical construction terdeteksi ketika 

siswa dihadapkan pada pernyataan “misalkan 𝑥, 𝑦 dan 𝑧 adalah bilangan bulat. 

Jika 𝑥 < 𝑧 dan 𝑦 < 𝑧 maka 𝑥 = 𝑦”. Siswa bernalar bahwa karena 𝑥 dan 𝑦 sama-

sama kurang dari 𝑧 maka 𝑥 = 𝑦. Siswa tidak bisa mengonstruksi bahwa banyak 

alternatif yang terjadi ketika 𝑥 < 𝑧 dan 𝑦 < 𝑧. Siswa menganggap bahwa 

pernyataan 𝑥 < 𝑧 dan 𝑦 < 𝑧, 𝑥 dan 𝑦 merupakan nilai yang tunggal. Karena nilai 

𝑥 dan 𝑦 tunggal dan tidak ada alternatif lain, maka siswa membuat kesimpulan 

𝑥 = 𝑦. 

Untuk tipe kesalahan logical construction tidak dibahas dalam artikel ini 

karena dari instrumen yang diberikan tidak ditemukan kesalahan berpikir logis 

siswa dalam menyelesaikan soal yang ada. Kesalahan logical consruction terjadi 

dan berkaitan dengan berpikir logis siswa. Soal pada instrumen yang diberikan 

kepada siswa memang tidak bisa mendeskripsikan kesalahan logical consruction 

dalam proses berpikir siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesalahan berpikir siswa dalam memahami konsep matematika mencakup : 

kesalahan pseudo construction, kesalahan lubang konstruksi, kesalahan 

analogical construction, dan kesalahan logical construction. Berdasarkan hasil 

analisis dan wawancara dengan subjek penelitian, kesalahan berpikir siswa dalam 

memahami konsep matematika dalam artikel ini hanya mencakup: (1) kesalahan 

pseudo construction, (2) kesalahan lubang konstruksi, dan (3) kesalahan 

analogical construction. Kesalahan pseudo konstruksi terjadi pada soal yang 

berkaitan dengan bentuk kuadrat dimana siswa dapat menjawab tetapi tidak bisa 

memberikan alasannya atau siswa dapat menjawab tetapi hanya sekedar tahu 

bahwa pernyataan pada soal tidak sesuai dengan rumus yang ada. Kesalahan 

lubang konstruksi terjadi pada materi bentuk pangkat dan bentuk akar dimana 

siswa tidak bisa mengonstruk bentuk akar dari bentuk pangkat yang diberikan dan 

terjadi lubang pada proses berkir siswa mengenai bentuk pangkat dan bentuk akar. 

Kesalahan analogical construction terjadi pada materi bentuk kuadrat dimana 

siswa tidak bisa menganalogikan soal yang ada dengan konsep pada bentuk 

kuadrat. Kesalahan logical construction belum dapat diidentifikasi karena soal 
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pada instrumen yang ada memang belum bisa mengidentifikasi kesalahan logical 

construction pada proses berpikir siswa. Kesalahan yang ada terjadi pada siswa 

dari kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah: (1) 

mencari penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami konsep 

matematika, (2) mendeskripsikan struktur berpikir siswa dalam memahami 

konsep dan menyelesaikan soal matematika, (3) analisis kesalahan siswa dalam 

memahami konsep matematika, dan (4) membuat strategi pembelajaran yang 

efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

Hasil kajian ini juga dapat diimplementasikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk dapat menggunakan model dan strategi pembelajaran 

sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep dan menyelesaikan 

soal matematika serta rekomendasi dalam memperbaiki struktur berpikir siswa 

dalam memahami konsep matematika. 
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

bertujuan untuk mengembangkan indikator pemecahan masalah 

menurut model IDEAL. Model IDEAL membagi tahap pemecahan 

masalah menjadi identify the problem, Define and represent the 

problem, Explore possible strategies, Act on the strategies, dan Look 

back and Evaluate the effects of your activities. Subjek pada penelitian 

ini, dikategorikan berdasarkan gaya kognitif konseptual tempo 

menggunakan MFFT. Masalah yang diberikan adalah masalah 

matematika nonrutin yang diadaptasi dari soal PISA. Hasil penelitian 

menunjukkan pada tahap identify the problem, indikator yang 

dikembangkan adalah membaca permasalahan yang diberikan dan 

menyebutkan masalah menggunakan bahasa sendiri; pada tahap define 

and represent the problem, indikator yang dikembangkan adalah 

menuliskan atau menyebutkan informasi yang diketahui dalam 

permasalahan secara lengkap, menuliskan atau menyebutkan 

permasalahan yang ditanyakan pada soal, dan menggunakan gambar, 

tabel, simbol atau bentuk representasi lainnya; pada tahap explore 

possible strategies, indikator yang dikembangkan adalah memiliki 

beberapa strategi pemecahan masalah dan memilih strategi dari 

alternatif yang dimiliki; pada tahap act on the strategies, indikator 

yang dikembangkan adalah melaksanakan strategi yang dipilih; 

sedangkan pada tahap terakhir yaitu Looking Back and Evaluate the 

effect, indikator yang dikembangkan adalah melakukan pengoreksian 

kembali pada bagian rumus atau konsep, perhitungan, dan 

menggunakan strategi lain untuk memastikan jawaban yang diperoleh. 

Seluruh indikator dalam produk awal muncul pada pemecahan 

masalah subjek sehingga indikator memenuhi kriteria praktis. 

Kata Kunci: Pemecahan masalah, IDEAL, MFFT, PISA 

 

 

Di era globalisasi saat ini sangat menuntut adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas. Kunci untuk mendapatkan SDM yang berkualitas adalah 

peningkatan pendidikan yang baik. Berdasarkan studi dalam bidang pendidikan 

yang ada, sebagian besar kemampuan siswa di Indonesia masih tergolong rendah, 

khususnya dalam bidang matematika, padahal matematika merupakan salah satu 

ilmu yang memberikan sumbangsih yang besar pada perkembangan zaman 

modern ini. Seperti halnya hasil yang diperoleh dari studi PISA yang menguji 

literasi membaca, matematika, dan sains tahun 2015 kemarin, meskipun nilai dari 

setiap bidang yang diujikan mengalami peningkatan dari studi sebelumnya, 

mailto:anasannizar28@gmail.com
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namun nilai tersebut masih jauh dibawah rerata yang ditetapkan. Sangat 

memprihatinkan mengetahui fakta bahwa dari ketiga literasi tersebut, 

matematikalah yang memiliki nilai terendah daripada nilai lainnya. Nilai 

matematika Indonesia mencapai skor 386, padahal rerata yang ditetapkan PISA 

adalah 490 (OECD, 2016). 

Adanya studi internasional seperti PISA memberikan pekerjaan rumah bagi 

pendidikan di Indonesia terutama matematika untuk mengevaluasi diri. Menurut 

studi PISA, hampir keseluruhan siswa yang mendapat nilai rendah dalam 

matematika memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kurang baik (OECD, 

2014). Hal tersebut sangat ironis sekali, mengingat salah satu tujuan pendidikan 

matematika di Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang notabene sangat berguna untuk mendekati permasalahan 

dikehidupan sehai-hari (Permendiknas, 2006). 

Ifamuyiwa & Ajilogba (2012) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

adalah pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi 

atau jalan keluar untuk masalah yang spesifik. Menurut Zhu (2007), penyelesaian 

masalah didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu dalam 

mengkombinasikan  pengetahuan–pengetahuan    sebelumnya   untuk   

menghadapi situasi baru. Menurut (NCTM, 2010), pemecahan masalah 

merupakan kegiatan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan saat metode 

untuk menentukan jawabannya belum diketahui secara jelas. Berdasarkan 

definisi-defnisi tersebut, pemecahan masalah adalah proses siswa dengan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki untuk 

menemukan pemecahan dari masalah yang dihadapi. 

Disisi lain, setiap siswa sangat mungkin memiliki proses pemecahan 

masalah yang berbeda. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan gaya 

kognitif dari setiap siswa dalam mendekati masalah. (Shi, 2011) berpendapat 

bahwa gaya kognitif merupakan kondisi psikologis dari setiap individu yang 

menentukan bagaimana informasi diproses. Sedangkan (Bazargani, 2013) 

menyebutkan gaya kognitif merupakan pendekatan yang dilakukan seseorang 

untuk memahami dan memecahkan masalah. 

Banyak sekali gaya kognitif yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, yang 

paling sering diteliti adalah gaya kognitif “field dependence – field independence” 

dan gaya kognitif “reflective-impulsive”. Sebenarnya gaya kognitif reflektif-

impulsif adalah nama lain dari gaya kognitif konseptual tempo yang diciptakan 

oleh seorang ahli psikologi bernama Kagan. Kagan berpendapat bahwa gaya 

kognitif konseptual tempo memantau cara pemrosesan informasi yang dilakukan 

seseorang dengan berdasarkan kecepatan dan ketepatan (Kozhevnikov, 2007). 

Disamping itu, gaya kognitif konseptual tempo membagi subjek penelitian ke 

dalam 4 kategori yaitu fast-accurate, reflektif, impulsif, dan slow-innaccurate, 

namun berdasarkan penelitiannya, Kagan menyebutkan bahwa dalam suatu 

kelompok, prosentase seseorang berkategori fast-accurate dan slow-innaccurate 

sangat sedikit. Bahkan penelitian terbaru menyebutkan bahwa prosentase 

seseorang berkategori fast-accurate dan slow-innaccurate dalam suatu kelompok 

tidak lebih dari 30% (Rozencwajg & Corroyer, 2005). Hampir seluruh penelitian 

yang telah ada hanya meneliti subjek reflektif dan impulsif saja, sehingga gaya 

kognitif ini lebih sering disebut gaya kognitif reflektif-impulsif.  
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Untuk mengetahui proses pemecahan masalah siswa diperlukan model 

pemecahan masalah. Salah satu model pemecahan masalah yang sering digunakan 

adalah model pemecahan masalah Polya. Disamping itu, terdapat model 

pemecahan masalah yang diperkenalkan oleh Bransford & Stein yakni IDEAL. 

Model IDEAL membagi proses pemecahan masalah menjadi 5 tahap yaitu 

Identify the problem, define and representation the problem, explore possible 

strategies, act on the strategies, dan look back and evaluate the effect. Pada tahap 

Identify the problem, pemecah masalah akan mengidentifikasi esensi atau makna 

dari masalah yang diberikan secara umum belum meliputi pengukuran secara 

tepat, sedangkan pada tahap define and representation the problem, pemecah 

masalah akan mendefinisikan masalah dengan lebih spesifik yang ditandai dengan 

mendaftar informasi dan tujuan, tahap selanjutnya yaitu explore possible 

strategies, pada tahap ini, pemecah masalah mulai untuk mencari strategi yang 

mungkin dan menyeleksinya sehingga didapatkan strategi yang tepat, pada tahap 

act on the strategies, pemecah masalah melaksanakan strategi yang telah dipilih 

pada tahap sebelumnya untuk menemukan solusi atas masalah yang diberikan, 

tahap terakhir yaitu look back and evaluate the effect, pada tahap ini pemecah 

masalah perlu untuk melihat kembali hasil pekerjaan yang telah selesai dilakukan 

dan mengenali dampak dari strategi yang telah dilaksanakan. (Brookhart, 2010).  

Pada penelitian ini akan dikembangkan indikator pemecahan masalah model 

IDEAL. Model IDEAL dipilih karena merupakan model yang lebih rinci jika 

dibandingkan dengan model Polya yang mengklasifikasikan proses pemecahan 

masalah menjadi 4 tahap. Selain itu model IDEAL lebih mudah diingat karena 

setiap akronimnya merupakan proses pemecahan masalah. Namun sangat jarang 

penelitian-penelitian yang ada menggunakan model IDEAL ini, oleh karena itu 

peneliti merasa penting untuk mengembangkan indikator pemecahan masalah 

model IDEAL sehingga dapat lebih berguna untuk mengetahui proses pemecahan 

masalah siswa. Beranjak dari hal tersebutlah penelitian dengan judul 

“Pengembangan Indikator Pemecahan Masalah Model IDEAL Pada Siswa Kelas 

X Berdasarkan Gaya Kognitif Konseptual Tempo” ini dilaksanakan.  

 

METODE 

Penenlitian ini merupakan penelitian awal (studi pendahuluan). Jenis 

penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan 

Reasearch and Development. Menurut Hall (2006) menyatakan bahwa Research 

and Development adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

aktivitas yang dijalankan dengan sistematis sehingga peneliti dapat membuat 

proses atau produk baru untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Sedangkan 

menurut Mikulskiene (2014) menyatakan bahwa Research and Development 

adalah kemampuan untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan 

pembentukan pengetahuan untuk membangun produk atau tekhnologi. Instrumen 

yang hendak dikembangkan dalam penelitian ini adalah indikator pemecahan 

masalah model IDEAL pada subjek yang ditinjau dari gaya kognitif konseptual 

Tempo. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model yang 

diperkenalkan oleh Plomp yang terdiri dari beberapa tahap yaitu penelitian awal, 

tahap pengembangan, dan tahap penilaian (Plomp dan Nienke, 2010).  

Kegiatan pada tahap penelitian awal meliputi pencarian literatur, konsultasi 

dengan guru sekolah untuk menentukan waktu penelitian, dan mempersiapkan 
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instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap pengembangan, 

peneliti membuat produk awal berdasarkan literatur yang telah dibaca 

sebelumnya, pada tahap penilaian, peneliti mengumpulkan data di sekolah 

kemudian menganalisisnya sebagai acuan apakah indikator yang dibuat (produk 

awal) dapat mencakup proses pemecahan masalah yang muncul dari subjek atau 

tidak, sehingga berdasarkan data yang didapatkan, peneliti juga dapat 

memodifikasi produk awal yang dibuat. Kriteria indikator dikatakan praktis pada 

penelitian ini apabila seluruh indikator pada produk awal muncul pada proses 

pemecahan masalah subjek penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah menengah atas di Jawa 

Timur. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi instrumen tes MFFT, 

instrumen tes pemecahan masalah, dan pedoman wawancara. Pengumpulan data 

disekolah dilaksanakan selama 2 hari. Penelitian pada hari pertama bertujuan 

untuk mengumpulkan data gaya kognitif siswa. Seluruh subjek dalam kelas 

tersebut diberikan soal MFFT untuk mengetahui gaya kognitif konseptual 

temponya, tes MFFT ini berisikan 2 contoh soal, dan 12 soal tes yang harus 

dikerjakan siswa tanpa ada batas waktu yang diberikan. Subjek dikatakan cepat 

jika berhasil menyelesaikan tes MFFT kurang dari 7 menit 28 detik, apabila lebih 

dari itu maka dikatakan lambat. Sedangkan subjek dikatakan tepat atau akurat jika 

mampu menyelesaikan tes MFFT dengan lebih dari atau sama dengan 7 jawaban 

benar, apabila jawaban benar kurang dari itu maka subjek dikatakan tidak akurat 

(Warli & Fadiana, 2015). Selanjutnya subjek dengan kategori cepat dan tepat 

disebut fast-accurate, cepat tapi tidak akurat disebut impulsif, lambat tetapi akurat 

disebut reflektif, sedangkan subjek dengan kategori lambat dan tidak akurat 

disebut slow-innaccurate. Setelah 32 siswa dikelas tersebut telah dikategorikan 

berdasarkan gaya kognitif konseptual temponya, peneliti mengambil subjek 

penelitian dari masing-masing kategori, pengambilan subjek dari tiap kategori 

juga berdasarkan pertimbangan dengan guru mengenai kelancaran komunikasi 

subjek, sehingga didapatkan 1 siswa fast-accurate, 1 siswa slow-innacurate, 2 

siswa reflektif, dan 2 siswa impulsif. Banyak subjek fast-accurate dan Slow-

Innaccurate yang hanya sebanyak 1 tiap kategori dikarenakan dari 32 subjek 

hanya terdapat masing-masing 1 subjek fast-accurate dan slow-innaccurate. 

Untuk mempermudah penulisan, maka dibuat kode untuk subjek penelitian 

sebagai berikut. 
 

Tabel 1. Pengkodean Subjek Penelitian 

Subjek Kode 

Siswa Fast-Accurate SFA 

Siswa Slow-Innaccurate SSI 

Siswa Reflektif 1 SR1 

Siswa Reflektif 2 SR2 

Siswa Impulsif 1 SI1 

Siswa Impulsif 2 SI2 

 

Pada hari kedua peneliti memberikan tes pemecahan masalah kepada ke 

enam subjek penelitian. Saat subjek penelitian mulai mengerjakan, peneliti 

menggunakan perekam video untuk mendokumentasi aktivitas siswa. Instrumen 

tes pemecahan masalah berisikan 1 butir soal yang diadaptasi dari studi PISA. 
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Berikut ini adalah instrumen tes pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

TES PEMECAHAN MASALAH 

Petunjuk Pengerjaan : 

1. Jawablah pertanyaan berikut ini pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Gunakan bolpoin untuk mengerjakan soal tersebut, jika terjadi kesalahan tidak 

diperbolehkan menggunakan penghapus (dicoret saja). 

3. Waktu untuk mengerjakan adalah 20 menit. 

 

Aldi ingin mendaki gunung Fuji yang memiliki panjang lintasan daki sejauh 9 km, 

sedangkan untuk turun gunung, Aldi menggunakan lintasan yang sama yang 

digunakannya saat mendaki. Aldi mengira bahwa dia mampu mendaki gunung 

dengan kecepatan rata-rata 1,5 
𝒌𝒎

𝒋𝒂𝒎
, sedangkan kecepatannya saat turun gunung 

ialah dua kali kecepatannya saat mendaki. Kecepatan tersebut sudah termasuk 

waktu untuk makan dan istirahat. Agar Aldi kembali ditempat semula pada pukul 

8 malam, pukul berapakah Aldi harus memulai perjalannanya? 

Pada hari yang sama, setelah subjek selesai mengerjakan tes pemecahan 

masalah, peneliti melakukan wawancara kepada subjek tersebut untuk lebih 

menggali proses pemecahan masalahnya. Wawancara yang dilakukan bersifat 

semi terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara, namun 

pertanyaan yang diberikan bisa berkembang selama masih sesuai dengan topik 

yang dibicarakan.  

Selanjutnya keseluruhan data akan dianalisis untuk mengungkap proses 

pemecahan masalah yang muncul dari setiap tahap IDEAL yang dilakukan subjek. 

Analisis dilakukan dengan menggabungkan dan mentriangulasi seluruh data yang 

dimiliki baik itu hasil tes pemecahan masalah, hasil wawancara, dan rekaman 

video. Berdasarkan proses pemecahan masalah seluruh subjek tersebutlah, peneliti 

akan mengembangkan indikator pemecahan masalah model IDEAL bagi subjek 

yang ditinjau dari gaya kognitif konseptual tempo.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap penelitian awal, peneliti mencari literatur-literatur sebagai bahan 

untuk membuat produk awal, kemudian peneliti juga membahas mengenai waktu 

pengumpulan data  di sekolah penelitian, selain itu peneliti menyiapkan instrumen 

yang hendak digunakan diantaranya instrumen tes pemecahan masalah yang 

diadaptasi dari soal PISA, pedoman wawancara, dan tes MFFT yang 

dikembangkan oleh Warli & Fadiana (2015) khusus untuk subjek 12-17 tahun. 

Pada tahap pengembangan, peneliti membuat produk awal berdasarkan 

literatur yang telah dibaca sebelumnya, berikut ini merupakan produk awal yang 

dibuat oleh peneliti. 
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Tabel 2. Produk Awal Indikator Pemecahan Masalah Model IDEAL 

Tahap IDEAL Indikator 

Mengidentifikasi masalah 

(Identify the problem) 
• Membaca permasalahan yang diberikan 

• Menyebutkan masalah menggunakan bahasa sendiri 

Menentukan dan 

Merepresentasikan Masalah 

(Define and represent the 

problem) 

• Menuliskan atau menyebutkan informasi yang diketahui 

dalam permasalahan secara lengkap 

• Menuliskan atau menyebutkan permasalahan yang 

ditanyakan pada soal 

• Menggunakan gambar, tabel, simbol atau bentuk 

representasi lainnya 

Merencanakan Strategi 

(Explore possible strategies) 
• Memiliki beberapa strategi pemecahan masalah 

• Memilih strategi dari beberapa alternatif yang dimiliki  

Melaksanakan Strategi  (Act 

on the strategies) 
• Melaksanakan  strategi yang dipilih dengan benar 

Looking Back and Evaluate 

The Effect 
• Melakukan pengoreksian kembali pada bagian konsep dan 

rumus 

• Melakukan pengoreksian kembali pada bagian perhitungan 

• Menggunakan strategi yang lain untuk memastikan 

jawaban 

 

Selain membuat produk awal tersebut, peneliti juga mengumpulkan data proses 

pemecahan masalah subjek, hasil yang didapatkan dari metode pengumpulan data 

baik itu tes pemecahan masalah, wawancara, ataupun perekam video sangatlah 

beragam, hal ini bisa disebabkan oleh faktor gaya kognitif yang berbeda, namun 

secara umum keseluruhan subjek melakukan proses pemecahan masalah yang 

dapat dideskripsikan menggunakan model IDEAL, meskipun proses pada setiap 

tahap yang dilakukan sangat mungkin terjadi perbedaan. Berikut ini merupakan 

beberapa proses yang dilakukan oleh subjek penelitian menggunakan model 

IDEAL. 

Langkah pertama yang dilakukan keseluruhan siswa adalah 

mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini keseluruhan subjek dari berbagai gaya 

kognitif konseptual tempo membaca permasalahan yang diberikan. Perbedaan 

yang terjadi hanya mengenai waktu yang dibutuhkan untuk membaca soal 

tersebut, berdasarkan rekaman video ditunjukkan bahwa waktu subjek SFA, SI1, 

SI2, dan SR2 dari membaca soal sampai dengan mulai mencoba memecahkan 

masalah adalah relatif singkat. Berbeda dengan subjek SR1 dan SSI yang 

menghabiskan waktu relatif lama untuk membaca permasalahan yang diberikan. 

Hasil ini didukung oleh penelitian Rozencwajg & Corroyer (2005) yang 

mengungkapkan bahwa subjek reflektif dan slow-innaccurate cenderung lebih 

lama dalam mengolah informasi. Namun secara umum pada tahap identify the 

problem, semua subjek membaca permasalahan yang diberikan. Berdasarkan 

wawancara, subjek SFA dan SR1 dapat menjelaskan permasalahan yang diberikan 

menggunakan bahasanya sendiri dengan benar, sedangkan subjek SR2 dapat 

menjelaskan maksud masalah akan tetapi terdapat sedikit kesalahan dalam 

memahami masalah. Subjek SI1, SI2, dan SSI kesulitan menjelaskan kembali 

permasalahan yang diberikan menggunakan bahasanya sendiri dan lebih terpaku 

pada teks soal yang diberikan. Berikut ini kutipan wawancara SR2 saat 

menjelaskan masalah menggunakan bahasanya sendiri. 
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Peneliti : Coba kamu jelaskan lagi maksud soal tersebut menggunakan bahasamu  

sendiri? 

SR2 : Ya itu, Aldi sudah ada dipuncak gunung, terus mencari waktu Aldi  

harus memulai perjalanan agar tiba dibawah pukul 20.00, dengan 

kecepatan saat turun 2 kali kecepatan saat naik, dan jaraknya juga 

sama dan diketahui disoal juga. Begitu pak.  

Peneliti : Jadi Aldi sudah berada dipuncak? 

SR2 : Iya pak. 

Gambar (1) Kutipan wawancara dengan subjek SR2 

 

Pada langkah selanjutnya yaitu define and represent the problem 

(menentukan dan mempresentasikan masalah), subjek SFA, SI1, SI2, dan SSI 

tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan oleh soal, namun 

berdasarkan wawancara SFA dapat menyebutkannya dengan lengkap dan dapat 

mensimbolkannya, sedangkan SI1, SI2, dan SSI juga dapat menyebutkan apa 

yang ditanyakan dan diketahui sekaligus mensimbolkannya meskipun informasi 

yang dituliskan tidak secara lengkap. Berbeda dengan SFA, SI1, SI2, dan SSI  

yang tidak menuliskan apa yang diketahui, subjek SR1 dan SR2 menuliskan apa 

yang diketahui dengan lengkap dan mensimbolkannya, meskipun tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan namun berdasarkan wawancara, SR1 dan SR2 

dapat menyebutkannya. Berikut ini contoh pekerjaan subjek SR2 dalam tahap ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar (2) Subjek SR2 menuliskan apa yang diketahui dan ditanya 

 

Berdasarkan wawancara dengan subjek SFA, subjek ini tidak memiliki alasan 

khusus mengapa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, namun 

berdasarkan pendapat peneliti, hal ini mungkin terjadi karena gaya kognitif SFA 

yang ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat sehingga merasa tidak perlu 

untuk menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. (Shi, 2011), (Rozencwajg 

& Corroyer, 2005). Secara garis besar, pada tahap ini semua subjek penelitian 

menuliskan atau menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan soal dan 

mensimbolkannya, namun tidak ada satupun subjek penelitian yang menggunakan 

bentuk representasi lain selain representasi simbol. 

Pada langkah ketiga yaitu explore possible strategies (merencanakan 

strategi), keseluruhan subjek pada penelitian ini hanya menggunakan 1 strategi 

untuk menentukan solusi penyelesaian masalah yang diberikan. Namun 

berdasarkan hasil wawancara subjek SFA sebenarnya memiliki strategi lain untuk 

menyelesaikan masalah, namun lebih memilih strategi yang pertama karena 

dianggap lebih meyakinkan. Berikut ini kutipan wawancara dengan subjek SFA. 
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Peneliti : Apakah kamu punya cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

SFA : Ada sih pak, tapi tidak saya tulis. 

Peneliti : Memang cara lain itu bagaimana? 

SFA : Ya awalnya sama dengan strategi sebelumnya, saya mencari waktu 

yang dibutuhkan Aldi untuk naik gunung, ketemu 6 jam, lalu karena 

kecepatan turunnya 2 kali kecepatan naik berarti waktunya lebih cepat 

juga, jadi waktu turun itu waktu naik dibagi 2. Begitu pak. 

Gambar (3) Kutipan wawancara dengan subjek SFA 
 

Sedangkan subjek lainnya mengaku tidak dapat memikirkan adanya strategi lain 

kecuali strategi yang digunakannya. Memang pada tahap ini, subjek tidak ada 

yang menuliskan rencananya secara jelas melainkan terintegrasi dengan tahap 

melaksanakan strategi, akan tetapi tentu tidak mungkin subjek melakukan 

perhitungan tanpa adanya strategi terlebih dahulu. Hasil dari wawancara 

menunjukkan bahwa semua subjek bisa menjelaskan strategi yang digunakanya 

terlepas dari strategi tersebut benar atau salah.  Hampir semua subjek kecuali SSI 

mengawali strateginya dengan menggunakan rumus yang sama. Berikut ini contoh 

salah satu strategi awal yang dituliskan oleh subjek SR1. 

 

 

 

 

 

 
Gambar (4) Strategi awal subjek SR1 

Berdasarkan gambar (4) dan hasil wawancara, subjek SR1 menuliskan rumus 

untuk mencari waktu yang diperlukan Aldi untuk turun gunung. SR1 juga 

menjelaskan bahwa sebelum menggunakan strategi tersebut, terlebih dahulu harus 

mencari kecepatan Aldi untuk turun gunung, barulah kemudian mensubtitusikan 

nilainya pada rumus di atas (gambar 4) dan terakhir menentukan kapan Aldi harus 

memulai perjalanannya. Secara keseluruhan subjek memiliki dan dapat memilih 

serta menjelaskan strategi yang digunakan untuk menemukan solusi atas 

permasalahan yang diberikan.  

Setelah subjek telah menentukan strategi apa yang digunakan, langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan strategi  (Act on the strategies). Tentunya 

dengan perbedaan strategi tiap subjek penelitian, berbeda pula bagaimana 

pelaksanaan strategi tersebut. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan strategi 

subjek SI1, yang strateginya adalah mencari waktu aldi untuk naik gunung dan 

menjadikan waktu tersebut sebagai waktu Aldi harus memulai perjalanannya. 

 

 

 

 

 
 

Gambar (5) Pelaksanaan strategi subjek SI1 
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Subjek SI1 melaksanakan strateginya dengan langsung mensubtitusikan jarak 

lintasan daki dengan kecepatan Aldi mendaki. Berdasarkan wawancara, SI1 juga 

berpendapat bahwa jika waktu perjalanan Aldi untuk mendaki adalah 5 jam maka 

Aldi harus memulai perjalanannya pada pukul 5 malam. Secara umum, semua 

subjek melaksanakan strategi yang dipilihnya meskipun beberapa diantaranya 

mengalami kesalahan perhitungan dan konsep operasi matematika dasar 

(pembagian, perkalian, dan kanselasi).  

Langkah terakhir yang dilakukan subjek adalah looking back and evaluate 

the effect. Beberapa subjek penelitian seperti SR1 dan SI1 hanya melakukan 

pengkoreksian kembali atas jawaban mereka pada bagian perhitungannya saja, 

tanpa melihat kembali konsep atau rumus yang telah digunakan. Sedangkan SSI, 

SR2, dan SI2 sama sekali tidak melihat kembali hasil pekerjaan mereka baik pada 

bagian perhitungan, konsep atau rumus yang digunakan. Hanya subjek SFA yang 

melakukan pengkoreksian menggunakan strategi lain untuk memastikan bahwa 

hasil yang didapatkan adalah benar. Satu-satunya alasan bagi subjek yang tidak 

melakukan pengkoreksian menggunakan strategi lain adalah tidak mengetahuinya 

adanya stretegi lain selain yang digunakannya, sedangkan bagi subjek yang tidak 

melakukan pengkoreksian sama sekali memiliki variasi alasan, seperti subjek SR2 

yang sudah yakin akan penyelesaian yang dibuat sehingga merasa tidak perlu lagi 

untuk melakukan pengecekan, atau subjek SSI yang sudah menyerah dan bingung 

untuk melakukan operasi matematika, ada juga subjek SI2 yang merasa tidak 

perlu karena terlalu lama dan lebih cenderung untuk langsung mengumpulkannya, 

hal ini sesuai dengan karakteristik subjek impulsif yang cenderung untuk ceroboh 

dalam mengambil keputusan dan lebih mengutamakan kecepatan dalam 

pengerjaannya. (Bazargani, 2013). Hasil penelitian ini didukung oleh teori bahwa 

sebagian besar siswa sering berhenti setelah menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diberikan tanpa melakukan pengecekan kembali menggunakan 

strategi yang berbeda (Bokar, 2013; Cai & Brook, 2006; Kurniati & Annizar, 

2017). 

Berdasarkan hasil proses pemecahan masalah diatas, peneliti berpendapat 

bahwa indikator pemecahan masalah yang dibuat sebagai produk awal dapat 

memuat keseluruhan proses pemecahan masalah yang dilakukan subjek, sehingga 

tidak ada modifikasi yang dilakukan peneliti. Disamping itu, seluruh indikator 

pemecahan masalah yang dibuat sebagai produk awal muncul pada proses 

pemecahan masalah subjek sehingga indikator pemecahan masalah yang 

dikembangkan memenuhi kriteria praktis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa indikator pemecahan masalah model IDEAL bagi siswa, 

ditinjau dari gaya kognitif konseptual tempo adalah sebagai berikut, pada tahap 

identify the problem, indikator yang digunakan adalah membaca permasalahan 

yang diberikan dan menyebutkan masalah menggunakan bahasa sendiri, pada 

tahap define and represent the problem, indikator yang digunakan adalah 

menuliskan atau menyebutkan informasi yang diketahui dalam permasalahan 

secara lengkap, menuliskan atau menyebutkan permasalahan yang ditanyakan 

pada soal, dan menggunakan gambar, tabel, simbol atau bentuk representasi 
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lainnya. Pada tahap explore possible strategies, indikator yang dikembangkan 

adalah memiliki beberapa strategi pemecahan masalah dan memilih strategi dari 

alternatif yang dimiliki, pada tahap act on the strategies, indikator yang 

digunakan adalah melaksanakan  strategi yang dipilih pada tahap sebelumnya 

dengan benar. Sedangkan pada tahap terakhir yaitu Looking Back and Evaluate 

the effect, indikator yang dikembangkan adalah melakukan pengkoreksian 

kembali pada bagian rumus atau konsep, perhitungan, dan menggunakan strategi 

yang lain untuk memastikan jawaban yang diperoleh. 

Selain terbentuknya indikator pemecahan masalah model IDEAL yang  

praktis bagi siswa untuk segala gaya kognitif konseptual tempo ini, diharapkan 

para praktikan pendidikan dapat mengenalkan pemecahan masalah menggunakan 

model IDEAL kepada peserta didiknya dan bisa menggunakan indikator yang 

telah dikembangkan untuk melakukan evaluasi pembelajaran khususnya 

pemecahan masalah matematika, sehingga dapat mengetahui kelemahan peserta 

didik dan membantu untuk mengurangi kelemahan tersebut, serta meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Bazargani, D. T. 2013. Impulsivity-Reflectivity, Gender and Performance on 

Multiple Choice Item.  International Journal of Languange Learning and 

Applied Linguistics World, 4(2), 194–208. 

Bokar, J. 2013. Solving and Reflecting On Real-World Problems: Their Influences 

On Mathematical Literacy and Engagement In The Eight Mathematical 

Practices. Ohio University. 

Brookhart, S. M. 2010. How To Assess Higher-Order Thinking Skills In Your 

Classroom. ASCD Alexandria, Virginia USA. 

Cai, J., & Brook, M. 2006. Mathematics Teaching Incorporating Micromath, 

ATM, USA. 

Hall, B. H. 2006. Contribution to the International Encyclopedia of the Social 

Sciences, Second edition. Maastrict University 

Ifamuyiwa, A. S., & Ajilogba, S. I. 2012. A problem solving model as a strategy 

for improving secondary school students’ achievement and retention in 

further Mathematics. ARPN Journal of  Science and Technology, 2(2), 122–

130. 

Kozhevnikov, M. 2007. Cognitive styles in the context of modern psychology: 

Toward an integrated framework of cognitive style. Psychological Bulletin, 

133(3), 464–481. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.3.464 

Kurniati, D., & Annizar, A. M. 2017. The Analysis of Students ’ Cognitive 

Problem Solving Skill in Solving PISA Standard-Based Test Item. 

Advanced Science Letters, 23(2), 1–5. 

Mikulskiene, B. 2014. Research and Development Project Management. Study 

book. Mykolas Romeris University 

NCTM. 2010. Why Is Teaching With Problem Solving Important to Student 

Learning? Reston, VA: 1906 Association Drive. 

OECD. 2014. PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do (Vol. 1). 

https://doi.org/10.1186/1744-9081-8-33 

OECD. 2016. Pisa 2015: Result in Focus. OECD. 

Permendiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.3.464
https://doi.org/10.1186/1744-9081-8-33


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 667 

 

  
 

2006. Jakarta. 

Plomp, T., Nienke, N. 2010. An Introduction to Educational Design Research. 

SLO Netherlands Institute for curriculum development 

Rozencwajg, P., & Corroyer, D. 2005. Cognitive Processes in the Reflective – 

Impulsive Cognitive Style. The Journal of Genetic Psychology, 166(4), 

451–463. 

Shi, C. 2011. A Study of the Relationship between Cognitive Styles and Learning 

Strategies. Higher Education Studies, 1(1), 20–26. 

https://doi.org/10.5539/hes.v1n1p20 

Warli & Fadiana, M. 2015. Math Learning Model that Accommodates Cognitive 

Style to Build Problem-Solving Skills. Higher Education Studies, 5(4), 86–

98. https://doi.org/10.5539/hes.v5n4p86 

Zhu, Z. 2007. Gender differences in mathematical problem solving patterns : A 

review of literature. International Education Journal, 8(2), 187–203. 

  

https://doi.org/10.5539/hes.v1n1p20
https://doi.org/10.5539/hes.v5n4p86


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 668 

 

  
 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM 

GAME TOURNAMENT UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

SISWA PADA MATERI TRIGONOMETRI KELAS X IPA-D/16 SMA 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan model 

pembelajaran tipe Team Game Tournament (TGT) untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dan untuk mengetahui minat belajar 

siswa setelah diterapkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan penelitian tindakan 

kelas, yang dilakukan dalam 2 siklus dengan masing-masing siklus 

terdapat 4 tahap model pembelajaran tipe Team Game Tournament 

(TGT) yang meliputi tahap 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) 

observasi, dan 4) refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, tes, angket, wawancara dan validasi. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Langkah-

langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa kelas X IPA-D/16 SMA Negeri 1 

Singosari, yaitu: 1) Penyajian kelas, dalam langkah ini guru 

memberikan apersepsi kepada siswa. 2) Belajar dalam kelompok, 

dalam langkah ini siswa dibagi menjadi 9 kelompok secara heterogen 

dengan anggota 4 sampai 5 siswa dan guru membagikan Lembar 

Kerja Kelompok. 3) Permainan, dalam langkah ini siswa dibagi 

menjadi 6 kelompok secara homogen dengan anggota 6 sampai 7 

siswa, kemudian guru membagikan kartu soal yang berisi soal, 

jawaban, dan waktu pengerjaan kepada setiap kelompok. 4) 

Pertandingan, dalam langkah ini siswa melakukan pertandingan 

dengan cara menyelesaikan soal secara individu yang ada pada kartu 

soal dengan benar, setelah waktu yang diberikan selesai, salah satu 

anggota kelompok mengumpulkan skor yang diperoleh kepada guru. 

5) Penghargaan kelompok, pada langkah ini guru mengakumulasi nilai 

yang telah diperoleh oleh masing-masing kelompok, kemudian guru 

memberikan penghargaan kepada semua kelompok. 

Kata kunci: Team Game Tournament, Minat Belajar Siswa. 

 

Peran matematika pada saat ini semakin penting, karena banyaknya 

informasi yang disampaikan orang dalam bahasa matematika seperti tabel, grafik, 

diagram, dan persamaan. Oleh karena itu matematika sudah dikenalkan kepada 

siswa sejak dini. Siswa dengan usia dini mempelajari matematika dengan 

sederhana, mereka mengenal penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

mailto:ekafitri722@gmail.com
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pembagian. Hingga usia dewasa konsep-konsep tersebut tetap digunakan, hanya 

saja ditambah dengan konsep lain yang lebih abstrak. Oleh karena itu matematika 

merupakan ilmu yang saling memiliki keterkaitan. Kemampuan dalam memahami 

konsep matematika sangat penting bagi siswa. Akan tetapi, tidak sedikit siswa 

yang memiliki minat belajar yang kurang dalam matematika. Menurut Lestari 

(2015) minat belajar merupakan dorongan batin yang tumbuh dari seseorang 

siswa untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Minat belajar akan tumbuh saat 

siswa memiliki keinginan untuk meraih nilai terbaik, atau ingin memenangkan 

persaingan dalam belajar dengan siswa lainnya. Minat belajar juga dapat dibangun 

dengan menetapkan cita-cita yang tinggi dan sesuai dengan bakat dan kemampuan 

siswa.Pada saat wawancara pada tanggal 5 Januari 2017, tentang pelaksanaan 

pembelajaran selama ini, guru menyampaikan materi dengan cara memberikan 

tugas kepada siswa dan jika siswa mempunyai pertanyaan terkait materi, siswa 

diperbolehkan untuk bertanya. Kemudian peneliti berkesempatan untuk 

melakukan observasi di dalam kelas, pada saat observasi terlihat minat siswa 

tampak kurang. Pada saat dilakukan observasi kelas, beberapa siswa terlihat tidak 

memperhatikan materi atau tugas yang sedang dijelaskan oleh guru di depan kelas 

dan beberapa siswa tampak sedang asyik bermain handphone, makan di kelas dan 

berdiskusi dengan temannya mengenai hal yang tidak ada hubungannya dengan 

materi yang disampaikan. Hal ini mengakibatkan minat belajar siswa menjadi 

berkurang, karena mereka lebih senang berinteraksi dengan temannya daripada 

memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) untuk 

mengatasi permasalahan siswa di kelas tersebut. Johnson dalam Tsay (2010) 

menyatakan pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar “bekerja dalam 

kelompok”, tetapi juga harus ada saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

individu, interaksi tatap muka, menggunakan ketrampilan bekerja dengan cepat, 

dan proses berkelompok. Menurut Garcia dan Esmeralda (2013) menyimpulkan 

bahwa dengan model pembelajaran TGT siswa tidak hanya memahami konsep 

yang diberikan, tetapi harus menguasai ketrampilan yang lainnya, seperti meneliti, 

merecanakan penyelesaian, bekerja sama dalam anggota kelompok, saling 

bertukar pendapat, melakukan diskusi untuk menentukan keputusan. Berdasarkan 

hal tersebut, metode yang diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa 

adalah metode pembelajaran Team Game Tournament (TGT). Metode ini terdiri 

dari beberapa tahap yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Tahapan dari 

metode ini meliputi : penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, 

pertandingan dan penghargaan kelompok. 

 

METODE 

Penelitian ini dirancang dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

Menurut Akbar (2009:26) PTK adalah proses investigasi terkendali untuk 

menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas, proses pemecahan 

masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu. Kegiatan dalam 

penelitian tindakan kelas dilakukan secara timbal balik membentuk spiral: 

rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi (Sukmadinata, 2013: 141).Penelitian 

ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singosari yang beralamatkan di Jl. Ki Hajar 

Dewantara No.1, Singosari, Malang. Subyek penelitian adalah siswa kelas X IPA-
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D 2016 sebanyak 38 siswa. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 

ajaran 2016/2017 pada bulan April – Mei 2017. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan dalam 4 

pertemuan dengan 3 pertemuan kegiatan pembelajaran dan 1 pertemuan terakhir 

untuk tes akhir siklus I. Sedangkan siklus II dilaksanakan selama 3 pertemuan 

dengan 2 pertemuan kegiatan pembelajaran dan 1 pertemuan terakhir untuk tes 

akhir siklus II. 

 

SIKLUS I Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 4 April 2017. 

Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu pada 

pukul 10.15 – 11.45 dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Materi 

yang dibahas yakni mengenai aturan sinus dalam trigonometri. Guru membuka 

pelajaran, selanjutnya guru memeriksa kehadiran siswa, pada pertemuan ini 

terdapat 2 siswa yang tidak masuk. Guru selanjutnya menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan apersepsi kepada siswa. Dengan mengecek 

kemampuan siswa mengenai materi sebelumnya yaitu tentang perbandingan 

trigonometri untuk mempermudah pemahaman aturan sinus yang akan dipelajari. 

Berikut penjabaran dari setiap tahapan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang 

dilaksanakan pada pertemuan pertama. 

 

Penyajian Kelas 

Guru melakukan penyajian kelas dengan mengecek kemampuan siswa 

mengenai materi sebelumnya yaitu tentang perbandingan trigonometri untuk 

mempermudah pemahaman aturan sinus yang akan dipelajari. Guru memancing 

siswa dengan menyajikan suatu segitiga siku-siku pada slide Power Point dengan 

ilustrasinya sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Apersepsi Yang Diberikan Kepada Siswa Pada Siklus I Pertemuan I 

 Guru bertanya kepada siswa, dari gambar yang diberikan bagaimana 

perbandingan trigonometri dari 𝑠𝑖𝑛 𝛼dan 𝑠𝑖𝑛 𝛽. Siswa NAZ mampu menjawab 

dengan benar, dengan menunjukkan perbandingan trigonometri dari 𝑠𝑖𝑛 𝛼 dan 

𝑠𝑖𝑛 𝛽pada Δ𝐷𝐸𝐹.  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 671 

 

  
 

 
Gambar 2. NAZ menjawab Apersepsi dan Menjelaskan di depan kelas 

Guru selanjutnya memberikan motivasi tentang manfaat belajar tentang 

aturan sinus. Pada motivasi pembelajaran ini, guru memberikan motivasi tentang 

manfaat belajar aturan sinus untuk dunia penerbangan dengan cara guru 

memberikan permasalahan sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Motivasi Yang Diberikan Kepada Siswa Pada Siklus I Pertemuan I 

 

Belajar dalam Kelompok 

Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa, setiap kelompok terdapat siswa 

dengan kemampuan yang berbeda. Siswa pun berkumpul dengan kelompoknya 

yang telah ditentukan oleh guru, kemudian guru memberikan LKK kepada setiap 

kelompok dan menganjurkan siswa di setiap kelompok untuk menyelesaikan LKK 

secara berdiskusi. Selanjutnya guru memberikan scaffolding untuk membantu 

siswa ketika ketika mengalami kesulitan pada saat berdiskusi untuk 

menyelesaikan LKK.  

 

SIKLUS I Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 18 April 2017. 

Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu pada 

pukul 10.15 – 11.45 dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Materi 

yang dibahas yakni mengenai aturan cosinus dalam trigonometri. Guru membuka 

pelajaran, selanjutnya guru memeriksa kehadiran siswa, pada pertemuan ini 

terdapat 1 siswa yang tidak masuk. Guru selanjutnya menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan apersepsi kepada siswa. Yaitu dengan mengecek 

kemampuan siswa mengenai materi sebelumnya yaitu tentang perbandingan 

trigonometri untuk mempermudah pemahaman aturan cosinus yang akan 

dipelajari. Berikut penjabaran dari setiap tahapan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT yang dilaksanakan pada pertemuan pertama. 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 672 

 

  
 

Penyajian Kelas 

Dilakukan dengan mengecek kemampuan siswa mengenai materi 

sebelumnya yaitu tentang perbandingan trigonomometri untuk mempermudah 

memahami aturan cosinus yang akan dipelajari. Guru memancing siswa dengan 

menyajikan suatu segitiga siku-siku pada slide Power Point dengan ilustrasinya 

sebagai berikut. 

 
Gambar 4. Apersepsi Yang Diberikan Kepada Siswa Pada Siklus I Pertemuan II 
 

Guru bertanya kepada siswa, dari gambar yang diberikan bagaimana 

perbandingan trigonometri dari 𝑐𝑜𝑠 𝛼dan cos 𝛽. Siswa FFJP mampu menjawab 

dengan benar, dengan menunjukkan perbandingan trigonometri dari 𝑐𝑜𝑠 𝛼 dan 

cos 𝛽pada Δ𝐷𝐸𝐹. Guru selanjutnya memberikan motivasi tentang manfaat belajar 

tentang aturan cosinus. Pada motivasi pembelajaran ini, guru memberikan 

motivasi tentang manfaat belajar aturan cosinus untuk penjelajahan, guru 

memberikan permasalahan sebagai berikut. 

 
Gambar 5. Motivasi Yang Diberikan Kepada Siswa Pada Siklus I Pertemuan II 

 

Belajar dalam Kelompok 

Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa, setiap kelompok terdapat siswa 

dengan kemampuan yang berbeda. Siswa pun berkumpul dengan kelompoknya 

yang telah ditentukan oleh guru, kemudian guru memberikan LKK kepada setiap 

kelompok dan menganjurkan siswa di setiap kelompok untuk menyelesaikan LKK 

secara berdiskusi. Selanjutnya guru memberikan scaffolding untuk membantu 

siswa ketika ketika mengalami kesulitan pada saat berdiskusi untuk 

menyelesaikan LKK.  

 

SIKLUS I Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 25 April 2017. 

Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu pada 

pukul 11.30 – 12.00 dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Pada 

pertemuan ketiga ini akan dilakukan kegiatan game tournament.  
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Permainan 

Permainan dilakukan secara berpasangan, siswa dibagi lagi menjadi 6 meja 

turnamen, secara homogen. Setiap siswa pada kelompok diskusi dibagi menjadi 

tiga kriteria, yaitu kriteria berkemampuan tinggi, kemampuan sedang dan 

kemampuan rendah. Nantinya siswa kemampuan tinggi berada pada meja 

turnamen 1 dan 2, kemampuan sedang berada pada meja turnamen 3 dan 4, dan 

kemampuan rendah berada pada meja turnamen 5 dan 6. Kriteria kemampuan 

dilihat dari nilai akhir semester sebelumnya, dengan setiap meja berisikan 6 

sampai 7 siswa.  

Pertandingan 

Siswa duduk sesuai pada meja tournament yang telah disediakan oleh guru, 

kemudian guru membagikan kartu soal di setiap meja turnamen dan meminta 

semua siswa agar bertanding secara sportif dan saling mengawasi temannya agar 

tidak ada yang berbuat curang. Guru juga mengingatkan untuk menggunakan 

waktu sebaik-baiknya. Setelah semua siswa siap, guru memulai game tournament. 

Selama game tournament, guru mengawasi siswa dan guru meminta observer 

untuk mengecek dan menulis skor yang diperoleh siswa. 

 

SIKLUS I Pertemuan Keempat 

Pertemuan ke empat siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Mei 2017. 

Pertemuan ke empat ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu 

pada pukul 10.15 – 11.45 dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Pada 

pertemuan ketiga ini akan dilakukan tes akhir siklus. Pada pertemuan ini diadakan 

tes akhir siklus I yang dikerjakan secara individu. 

Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok diberikan setelah pengerjaan tes akhir siklus I. Pada 

tahapan ini seluruh kelompok mendapatkan penghargaan, hal ini bertujuan agar 

minat belajar siswa terbentuk. 

Pada siklus I diperoleh data penelitian bahwa aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dan minat belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe TGT sudah 

memenuhi kriteria minimal “cukup baik”. Persentase banyaknya siswa X IPA-D 

yang tuntas dalam tes akhir siklus belum memenuhi minimal kriteria 75% dari 

keseluruhan siswa sedangkan kriteria ketuntasan yang diharapkan pada tes akhir 

siklus I minimal 75% dari keseluruhan siswa mencapai nilai ≥ 70. Oleh karena 

itu penelitian ini perlu dilanjutkan ke siklus II untuk mencapai kriteria 

keberhasilan yang diharapkan. 

 

SIKLUS II Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Mei 2017. 

Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu pada 

pukul 10.15 – 11.45 dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Materi 

yang dibahas yakni mengenai fungsi trigonometri pada lingkaran satuan.  Guru 

membuka pelajaran, selanjutnya guru memeriksa kehadiran siswa, pada 

pertemuan ini terdapat 1 siswa yang tidak masuk. Guru selanjutnya 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi kepada siswa. 

Dengan mengecek kemampuan siswa mengenai materi sebelumnya yaitu tentang 

perbandingan trigonometri untuk mempermudah pemahaman aturan cosinus yang 
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akan dipelajari. Berikut penjabaran dari setiap tahapan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT yang dilaksanakan pada pertemuan pertama. 

 

Penyajian Kelas 

Guru selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

apersepsi kepada siswa dengan mengecek kemampuan siswa mengenai materi 

sebelumnya yaitu tentang perbandingan trigonomometri untuk mempermudah 

pamahaman perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan yang akan 

dipelajari. Guru meminta siswa untuk menuliskan perbandingan trigonometri dari 

segitiga ∆𝐷𝐸𝐹 yang disajikan dalam power point. 

 
Gambar 6. Apersepsi Yang Diberikan Kepada Siswa Pada Siklus II Pertemuan I 

Guru bertanya kepada siswa, dari gambar yang diberikan bagaimana 

perbandingan trigonometri dari sudut 𝛼 dan sudut 𝛽. Siswa FK mampu menjawab 

dengan benar, dengan menunjukkan perbandingan trigonometri dari sudut 𝛼 dan 

sudut 𝛽pada Δ𝐷𝐸𝐹. Guru selanjutnya memberikan motivasi tentang manfaat 

belajar tentang perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan. Pada motivasi 

pembelajaran ini, guru memberikan motivasi bahwa materi pada pembelajaran 

hari ini berguna untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu menggambar grafik 

fungsi trigonometri. 

 

Belajar dan Kelompok 

Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa, setiap kelompok terdapat siswa 

dengan kemampuan yang berbeda. Siswa pun berkumpul dengan kelompoknya 

yang telah ditentukan oleh guru, kemudian guru memberikan LKK kepada setiap 

kelompok dan menganjurkan siswa di setiap kelompok untuk menyelesaikan LKK 

secara berdiskusi. Selanjutnya guru memberikan scaffolding untuk membantu 

siswa ketika ketika mengalami kesulitan pada saat berdiskusi untuk 

menyelesaikan LKK.  

 

SIKLUS II Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Mei 2017. 

Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu pada 

pukul 10.15 – 11.45 dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit. Pada 

pertemuan kedua ini akan dilakukan kegiatan game tournament.  

 

Permainan 

Permainan dilakukan secara individu, siswa dibagi lagi menjadi 6 meja 

turnamen, secara homogen. Setiap siswa pada kelompok diskusi dibagi menjadi 

tiga kriteria, yaitu kriteria berkemampuan tinggi, kemampuan sedang dan 

kemampuan rendah. Nantinya siswa kemampuan tinggi berada pada meja 
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turnamen 1 dan 2, kemampuan sedang berada pada meja turnamen 3 dan 4, dan 

kemampuan rendah berada pada meja turnamen 5 dan 6. Kriteria kemampuan 

dilihat dari nilai akhir semester sebelumnya, dengan setiap meja berisikan 6 

sampai 7 siswa.  

 

Pertandingan 

Siswa duduk sesuai pada meja tournament yang telah disediakan oleh guru, 

kemudian guru membagikan kartu soal di setiap meja turnamen dan meminta 

semua siswa agar bertanding secara sportif dan saling mengawasi temannya agar 

tidak ada yang berbuat curang. Guru juga mengingatkan untuk menggunakan 

waktu sebaik-baiknya. Setelah semua siswa siap, guru memulai game tournament. 

Selama game tournament, guru mengawasi siswa dan guru meminta observer 

untuk mengecek dan menulis skor yang diperoleh siswa. Setelah waktu 

pengerjaan bersisa 10 menit, guru meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban 

beserta kartu yang telah diperoleh. Penskoran dilakukan oleh guru, dan 

penghargaan kelompok diberikan pada pertemuan selanjutnya. 

 

SIKLUS II Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Mei 2017. 

Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-8, yaitu pada pukul 

13.00 – 13.45 dengan durasi jam pelajaran adalah 45 menit. Pada pertemuan 

ketiga ini akan dilakukan tes akhir siklus.  

 

Penghargaan Kelompok 

Sebelumnya telah dilakukan diskusi dengan seluruh siswa jika untuk 

pertemuan ketiga nanti akan ada tambahan waktu kurang lebih 20 menit untuk 

penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diberikan setelah pengerjaan tes 

akhir siklus II, pada tahapan ini seluruh kelompok mendapatkan penghargaan, hal 

ini bertujuan agar minat belajar siswa terbentuk. 

Berdasarkan hasil analisis data siklus I dan siklus II didapat bahwa 

penerapan model pembejalaran Team Game Tournament (TGT) menunjukkan 

adanya peningkatan minat belajar secara klasikal. Hal ini ditunjukkan dengan 

Hasil tes akhir siklus II mencapai persentase 89%, yang mengalami peningkatan 

sebesar 54%, jika dibandingkan dengan hasil tes akhir siklus I yaitu 37%. Hasil 

observasi aktivitas guru pada siklus I termasuk dalam kategori “Baik” dengan 

skor rata-rata 4,1 dan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II termasuk dalam 

kategori “Cukup Baik” dengan skor rata-rata 3,9. Sedangkan pada siklus II hasil 

hasil observasi aktivitas guru dalam kategori “Baik” dengan skor rata-rata 4,5 dan 

observasi aktivitas siswa dalam kategori “Baik” dengan skor rata-rata 4,07. Kedua 

hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa tersebut mengalami peningkatan 

dari pelaksanaan pada siklus I dan siklus II. Serta hasil angket respon siswa pada 

siklus I termasuk dalam kategori “Baik” dengan skor rata-rata 3,15 dan pada 

siklus II temasuk dalam kategori “Baik” dengan skor rata-rata 3,21.  

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dapat meningkatkan minat belajar 

siswa karena telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu penelitian ini selesai pada siklus II. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Paparan data temuan penelitian dan pembahasan, penerapan model 

pembelajaran kooperatif TGT pada kelas X IPA-D/16 SMA Negeri 1 Singosari 

pada materi trigonometri untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah sebagai 

berikut. 

Penyajian Kelas 

Guru memberikan apersepsi kepada siswa mengenai materi sebelumnya 

tentang perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku dengan cara 

menampilkan power point. Kemudian siswa menjawab dan menjelaskan 

jawabannya kepada teman-temannya. 

Belajar dalam Kelompok  

Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa secara heterogen. Siswa yang telah 

mengetahui kelompoknya segera duduk bersama kelompok mereka, kemudian 

guru membagikan LKK Aturan Sinus dan Aturan Cosinus untuk siklus I dan LKK 

Perbandingan Trigonometri dengan Lingkaran Satuan pada siklus II kepada 

masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Pada LKK terdapat 

kegiatanmengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengomunikasikan. Siswa diharuskan untuk melakukan kegiatan yang ada pada 

LKK dengan mengisi LKK tersebut secara berkelompok. 

Permainan 

Pada tahap permainan siswa diberikan kartu pertanyaan-pertanyaan yang 

kontennya relevan dengan materi aturan sinus dan aturan cosinus untuk siklus I 

dan perbandingan trigonometri dengan lingkaran satuan untuk siklus II. 

Permainan ini yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang 

diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. 

Pertandingan 

Pada kegiatan turnamensiswa dibagi menjadi 6 meja turnamendengan setiap 

meja terdiri 6-7 siswa yang kemampuannya homogen. Pada siklus I turnamenini 

dilakukan secara berpasangan, sehingga siswa dapat mengerjakan soal yang 

diberikan bersama dengan pasangan mereka. Akan tetapi, hal ini dinilai 

merugikan bagi siswa, beberapa siswa merasa keberatan jika mengerjakan soal 

turnamensecara berpasangan. Oleh karena itu, pada siklus II pengerjaan soal 

turnamendilakukan secara individu.  

Penghargaan Kelompok 

Pada penghargaan kelompok, semua kelompok mendapatkan penghargaan. 

Hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan antar siswa yang memperoleh 

penghargaan. Tak hanya itu, pemberian penghargaan untuk setiap kelompok 

diharapkan juga mampu meningkatkan minat belajar matematika dan pemicu 

semangat siswa. Pada siklus I yaitu kelompok 7, kelompok 8, dan kelompok 4 

mendapatkan predikat ”SUPER”. Kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 6 

mendapatkan predikat “SANGAT BAIK”. Kelompok 2, kelompok 5 dan 

kelompok 9 mendapatkan predikat “BAIK”. Pada siklus II tiga kelompok yang 

mendapatkan perolehan skor tertinggi yaitu kelompok 7, kelompok 8, dan 

kelompok 3 mendapatkan predikat ”SUPER”. Kelompok 2, kelompok 5 dan 

kelompok 9 mendapatkan predikat “SANGAT BAIK”. Kelompok 1, kelompok 4 

dan kelompok 6 mendapatkan predikat “BAIK”. Penghargaan berdasarkan hasil 

rata-rata poin kelompok yang diperoleh dari poin turnamen. 
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Berikut beberapa saran dari peneliti terkait tindak lanjut dari hasil 

penelitian ini. 

Pengelolaan kelas yang sangat baik sangat diperlukan untuk pembelajaran 

kooperatif, agar pembelajaran dapat sampai kepada semua siswa dan 

pembelajaran sesuai dengan harapan.Guru perlu menekankan bahwa toleransi 

untuk menerima siapapun dalam kelompoknya sangat diperlukan.Guru perlu 

menekankan bahwa pemabahaman individu sangat penting untuk mengerjakan 

soal game tournament, karena nilai individu sangat berpengaruh pada 

keberhasilan kelompok.Guru perlu memberikan siswa latihan soal dengan 

beragam variasi soal untuk melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

tes akhir maupun soal untuk game tournament.Guru sebaiknya memberi tahukan 

aturan permainan ketika game tournament secara jelas, hal ini dikarenakan aturan 

game tournament sulit untuk dipahami untuk siswa yang belum pernah mengikuti 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT.Pada saat rekognisi tim 

seharusnya penilaian hanya dilakukan jika nilai akhir benar. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran bercirikan penemuan terbimbing materi kubus dan 

balok untuk siswa kelas VIII yang valid, praktis, dan efektif. Model 

pengembangan yang digunakan yaitu model Plomp yang direduksi. 

Uji coba dilakukan kepada 36 siswa kelas VIII-C SMP 

Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM). Hasil uji kevalidan 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berada pada kategori 

valid. Hasil uji kepraktisan menunjukkan kategori  praktis yaitu 

keaktifan guru tinggi, keaktifan siswa tinggi, dan angket respon 

siswa positif. Hasil uji keefektifan diperoleh 91,7% siswa di kelas 

uji coba hasil belajarnya lebih dari atau sama dengan 75. 

Berdasarkan data tersebut dihasilkan perangkat pembelajaran 

bercirikan penemuan terbimbing materi kubus dan balok untuk 

siswa kelas VIII yang valid, praktis, dan efektif sehingga dapat 

digunakan secara baik untuk siswa VIII-C atau siswa di kelas lain 

yang memiliki karakteristik serupa. 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, kubus dan balok, penemuan 

terbimbing 

 

 

Kurikulum merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam dunia 

pendidikan. Saat ini, salah satu kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah 

kurikulum 2013. Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan (Permendikbud Nomor 103 Tahun 

2014). Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik sejalan 

dengan teori pembelajaran Piaget, yang menyatakan bahwa guru harus 

menciptakan keadaan siswa yang mampu belajar sendiri yaitu membangun 

keadaan siswa yang mampu belajar dan terlihat aktif dalam belajar (Trianto, 

2007:26). Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah 

kegiatan pembelajaran yang dapat dilihat dari penyusunan perangkat 

pembelajaran. 

Pada pelaksanaan di lapangan, penyusunan perangkat pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru belum efektif. Hal ini didukung oleh hasil wawancara salah 

satu guru SMP di kota Malang pada bulan Nopember 2016. Berdasarkan hasil 

wawancara diperoleh informasi bahwa salah satu bahan ajar yang sering 

digunakan oleh guru adalah modul bukan LKS. Pada modul yang diberikan, siswa 

cenderung diberikan rumus secara langsung. Berdasarkan hal tersebut terlihat 

bahwa siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengonstruk konsep yang 

dipelajari. Setelah pemberian rumus, kemudian terdapat  contoh soal, dan 

mailto:khalimatus.sakdiyah.02@gmail.com
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langsung diberikan latihan soal. Berdasarkan hal tersebut, dimungkinkan siswa 

belajar dengan menghafal, akibatnya konsep dari materi itu sendiri kurang 

dipahami dengan baik. Sedangkan LKS menurut Widjajanti (2008:1) adalah salah 

satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator. LKS 

memiliki fungsi  untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi 

(Prastowo, 2012:205).  Namun, LKS tidak selalu ada pada setiap pertemuan dan 

ditambah pula dengan pembelajaran yang masih terpusat pada guru yaitu 

menjelaskan materi dengan contoh permasalahan dan cara penyelesaiannya, 

kemudian langsung diberikan rumus secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, 

berdampak bahwa siswa tidak dapat mengonstruk konsep dengan baik. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu inovasi dalam perangkat pembelajaran agar siswa 

dapat mengostruk konsep serta lebih mengerti dan mampu menerapkan konsep 

pengetahuan yang diperoleh ke dalam konteks yang lain.  

Inovasi dalam perangkat pembelajaran bisa dilihat dari pembelajaran apa 

yang digunakan. Salah satunya, pembelajaran melalui penemuan terbimbing. 

Pembelajaran penemuan terbimbing adalah suatu pembelajaran di mana siswa 

dapat menemukan prinsip umum yang diinginkan berdasarkan bahan yang 

difasilitasi guru(Setiawan, 2010:32). Diharapkan dengan pembelajaran ini, siswa 

secara aktif terlibat dalam menemukan sendiri suatu prinsip dasar, sehingga ia 

memahami konsep lebih baik, ingat lebih lama dan akan mampu menggunakan 

konsep tersebut ke dalam konteks yang lain (Hudojo, 2005:72-72). Penggunaan 

konsep salah satunya dengan menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil 

pengembangan Khomisatun & Retnawati (2015), perangkat pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah. 

Pembelajaran dengan penemuan terbimbing yang perlu diterapkan adalah 

pada materi bangun ruang sisi datar karena materi tersebut merupakan salah satu 

materi dalam pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh siswa. Hal ini selaras 

dengan hasil wawancara dengan salah satu guru SMP di kota Malang, siswa 

cenderung untuk  menghafal rumus terutama pada kubus dan balok yang tersedia 

dalam buku modul tanpa memaknai apa yang dipelajari. Hal ini juga dikatakan 

oleh Hudojo (2005:72) bahwa jika matematika dipelajari dengan hafalan, maka 

siswa akan menemui kesulitan. Penyebabnya adalah bahan belajar yang diterima 

dengan hafalan belum siap pakai untuk menyelesaikan masalah bahkan juga 

dalam situasi-situasi lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dalam 

perangkat pembelajaran materi bangun ruang sisi datar terutama pada kubus dan 

balok agar siswa tidak hanya pandai dalam melakukan prosedur perhitungan 

untuk menyelesaikan soal, melainkan juga mengerti dan mampu menerapkan 

konsep pengetahuan yang diperoleh ke dalam konteks yang lain.  

 

METODE 

Model pengembangan perangkat pembelajaran bercirikan penemuan 

terbimbing ini dilakukan berdasarkan model pengembangan Plomp yang direduksi 

yaitu (1) tahap investigasi awal, (2) tahap desain, (3) tahap realisasi/konstruksi, 

dan (4) tahap tes, evaluasi dan revisi (Hobri, 2010:17-18). 

Pada tahap investigasi awal terdiri dari kegiatan mengidentifikasi dan 

menganalisis informasi, mengaji teori-teori, membatasi masalah, dan 

merencanakan kegiatan lanjutan. Pada tahap desain dilakukan penyusunan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 680 

 

  
 

perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, dan soal tes. Pada tahap 

realisasi/konstruksi dihasilkan prototipe 1 sebagai hasil perancangan perangkat 

pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun bagian-

bagian perangkat pembelajaran yang dikembangkan, kemudian mendesain layout 

dan tampilan perangkat pembelajaran agar lebih menarik untuk digunakan. Pada 

tahap tes, evaluasi, dan revisi dilakukan dua kegiatan pokok, yaitu uji validitas 

produk dan uji coba produk.  

Uji Validitas Produk dilakukan terhadap produk yang dihasilkan yaitu 

perangkat pembelajaran. Validator dalam pengembangan ini terdiri dari dosen 

jurusan matematika Universitas Negeri Malang yang sebagai validator ahli dan 

guru matematika SMP sebagai validator praktisi. 

Uji Coba Produk dilakukan uji coba lapangan, analisis terhadap data hasil 

uji coba. Kegiatan uji coba lapangan dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan 

keefektifan produk yang dihasilkan. Uji kepraktisan dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Instrumen yang 

digunakan untuk uji kepraktisan ini adalah lembar uji kepraktisan yang terdiri dari 

lembar observasi kegiatan guru dan siswa, dan angket respon. Perangkat 

pembelajaran dikatakan praktis jika tingkat kepraktisan yang diperoleh minimal 

praktis yaitu (1)keaktifan guru minimal tinggi, (2)keaktifan siswa minimal tinggi, 

dan (3)respon siswa positif. Sedangkan uji keefektifan dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat berguna 

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Keefektifan perangkat 

pembelajaran ditentukan berdasarkan persentase siswa yang mendapat nilai di atas 

SKM (Standar Ketuntasan Minimal) yaitu 75.  Jika minimal 80% siswa 

mendapatkan nilai di atas  SKM maka perangkat dikatakan efektif.  

Instrumen pengumpulan data dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

ini ada lima, yaitu lembar validasi terhadap perangkat pembelajaran, LKS, soal 

tes, lembar observasi kegiatan guru dan siswa, dan angket respon siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam validasi perangkat pembelajaran berupa data 

kuantitatif dengan kriteria penskoran sebagai berikut. 

skor 4 : sangat setuju 

skor 3 : setuju 

skor 2 : kurang setuju 

skor 1 : tidak setuju 

 

Uji Kevalidan 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan Untuk mengetahui nilai rata-rata 

hasil uji kevalidan perangkat pembelajaran, pengembang memodifikasi dan 

mengadaptasi beberapa langkah dari Hobri (2010:52) yaitu 1) menghitung rata-

rata nilai hasil uji kevalidan dari semua validator untuk setiap indikator, 2) 

menghitung rata-rata nilai untuk setiap aspek,dan 3)menghitung skor kevalidan 

dari nilai rerata nilai untuk semua aspek. Dari hasil penilaian validator akan 

diperoleh kriteria kevalidan yang ditentukan sebagai berikut. 
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Tabel 1. Kriteria Kevalidan RPP dan LKS dan Instrumen Pengumpulan Data 

Nilai Kriteria Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟐 Tidak Valid Perlu Revisi 

𝟐 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟑 Kurang Valid Perlu Revisi 

𝟑 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟒 Valid Tidak Perlu Revisi 

𝑽𝒂 = 𝟒 Sangat Valid Tidak Perlu Revisi 

(Diadaptasi dari Hobri, 2010: 53) 

 

Jika dari hasil penilaian validator minimal diperoleh kriteria valid, maka 

perangkat pembelajaran dikatakan valid. 

Uji Kepraktisan 

Teknik analisis data uji kepraktisan dilakukan berdasarkan hasil observasi 

terhadap kegiatan guru dan siswa serta angket respon siswa. Data hasil observasi 

terhadap kegiatan siswa dan guru diperoleh dari observer dihitung dengan 

beberapa langkah yaitu 1)menghitung nilai rata-rata hasil observasi dari semua 

observer untuk setiap indikator, 2) menghitung rata-rata nilai untuk setiap aspek , 

dan 3) menghitung skor keaktifan dari nilai rerata nilai untuk semua aspek. Dari 

hasil penilaian, akan diperoleh kriteria kepraktisan RPP dan  LKS melalui tingkat 

keaktifan guru dan siswa ditentukan sebagai berikut. 
Tabel 2. Kriteria Kepraktisan dan Tingkat Keaktifan dari Guru dan Siswa 

Nilai Tingkat Keaktifan Tingkat Kepraktisan 

1 ≤ 𝑃𝑎 < 2 Rendah Kurang Praktis 

2 ≤ 𝑃𝑎 < 3 Sedang Praktis 

3 ≤ 𝑃𝑎 < 4 Tinggi Cukup Praktis 

𝑃𝑎 = 4 Sangat Tinggi Kurang Praktis 

(Diadaptasi dari Hobri, 2010:54) 

Sedangkan data angket respon siswa dihitung dengan beberapa langkah, 

yaitu  menghitung nilai rata-rata hasil pengisian angket dari semua siswa untuk 

setiap indikator, dan menghitung skor respon siswa terhadap seluruh indikator. 

Dari hasil penilaian, akan diperoleh kriteria kepraktisan RPP dan LKS melalui 

kriteria hasil pengisian angket yang ditentukan sebagai berikut. 
Tabel 3. Kriteria Hasil Pengisian Angket Respon Siswa 

Nilai Kriteria Respon 

𝑃𝑎 ≥ 3 Positif 

𝑃𝑎 < 3 Negatif 

(Diadaptasi  dari Parta dalam Fauziah, 2016) 

Berdasarkan data di atas perangkat pembelajaran dikatakan memiliki derajat 

baik memiliki kriteria kepraktisan minimal praktis yaitu dari kegiatan guru 

minimal tinggi, kegiatan siswa minimal tinggi, dan respon siswa positif. 

 

Uji Keefektifan 

Teknik analisis data uji keefektifan dilakukan dengan cara menghitung 

persentase siswa yang memperoleh hasil evaluasi belajar di atas SKM pada uji 

pemahaman dan tes evaluasi belajar. 

a. Hasil evaluasi belajar siswa ke-i(𝑵𝒊) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus  

𝑁𝑖 =
30%𝑃1 + 70%𝑃2

2
 

dengan  𝑃1 adalah nilai rataan LKS 1- 4 dan 𝑃2 adalah nilai tes evaluasi belajar 

siswa. 
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b. Persentase siswa yang memperoleh nilai rata-rata di atas SKM (S) dihitung 

dengan menggunakan rumus 

𝑆 =
𝑎

𝑠
× 100% 

dengan  𝑎 adalah banyak siswa yang mendapat nilai rata-rata di atas 

SKM dan  s  adalah banyaknya seluruh siswa yang menjadi subjek uji 

coba. 

Siswa dikatakan tuntas belajar jika hasil belajarnya memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 75 yaitu SKM . Berdasarkan Kemp dalam Hobri (2010:58), 

salah satu indikator produk dikatakan efektif adalah minimal 80% siswa yang 

mengikuti pelajaran dengan menggunakan LKS mampu mencapai minimal SKM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan disajikan semua data yang dikumpulkan selama tahap 

tes, evaluasi, dan revisi. Pada tahap tes, evaluasi, dan revisi terdapat dua kegiatan 

utama, yaitu (1) hasil validasi produk, dan (2) hasil uji coba produk. Hasil-hasil 

yang diperoleh selama tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

Data Hasil Validasi Prototipe 1 RPP, LKS, dan Instrumen Penelitian 

Kegiatan validasi dilakukan sebanyak dua kali. Pengembang melakukan hal 

tersebut dikarenakan proses penemuan terbimbing yang digunakan pada awal 

pengembangan kurang jelas. Hasil validasi prototipe 1 RPP, LKS, dan instrumen 

penelitian tersebut disajikan sebagai berikut. 

a. Hasil Validasi Prototipe 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Hasil rata-rata keseluruhan validasi terhadap RPP dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut. 
Tabel 4. Hasil Validasi Terhadap RPP 

Validasi RPP Hasil Rata-rata Keseluruhan 

Pertama 3,425 

Kedua 3,625 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan skor 

kevalidan prototipe 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berada pada 

interval 𝟑 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟒 dan berarti memenuhi kriteria valid.  

 

b. Hasil Validasi Prototipe 1 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Hasil rata-rata keseluruhan validasi terhadap LKS dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut. 
Tabel 5. Hasil Validasi Terhadap LKS 

Validasi LKS Hasil Rata-rata Keseluruhan 

Pertama 3,424 

Kedua 3,47 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan skor 

kevalidan prototipe 1 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berada pada interval 

3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 dan berarti memenuhi pada kriteria valid. Meskipun LKS telah 

dinyatakan valid, peneliti juga melakukan revisi sesuai komentar/saran validator. 

Adapun beberapa revisi dilakukan. Pada revisi pertama dilakukan berkaitan 

dengan indikator dan kegiatan penemuan terbimbing yang ada dalam LKS adalah 

dengan menyesuaikan indikator yang dicapai serta mengubah kegiatan LKS 

dengan penemuan terbimbing dengan lima tahapan yaitu penyajian masalah, 

mengumpulkan data, penyusunan data, verbalisasi, dan evaluasi. Sebelum revisi 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 683 

 

  
 

pertama, indikatornya mencakup unsur-unsur dan kegiatan dalam LKS kurang 

jelas pada saat merumuskan hipotesis dan melakukan kegiatan penemuan. 

Setelah revisi pertama, dilakukan juga revisi kedua. Pada revisi kedua 

terdapat revisi terhadap soal pada kegiatan evaluasi di LKS 2 yang perlu 

dipertimbangkan kembali dengan waktu untuk pengerjaan yaitu bilangan yang ada 

dalam soal diubah menjadi bentuk bulat karena sebelumnya ada bentuk desimal. 

Berikut contoh tampilan revisi akhir dari LKS. 

 

 

Gambar 1. Revisi Akhir dalam Catatan Penting dan Kegiatan Penyajian Masalah 

Berdasarkan Gambar 1 terdapat dua indikator mengenai luas permukaan kubus 

dan penerapannya, sedangkan sebelumnya terdapat indikator mengenai unsur-unsur 

kubus. Kemudian, ditambah bentuk kegiatan dalam LKS yang sebelumnya hanya ada 

tiga diubah menjadi empat dan diperjelas kegiatan penemuan terbimbing yang lebih 

jelas. Kegiatan pertama yaitu penyajian masalah, yang sebelumnya sama seperti 

tahapan orientasi masalah dan merumuskan hipotesis kurang memberikan informasi 

yang lengkap dan rumusan yang tepat sehingga diubah dengan memberikan informasi 

yang lebih lengkap dan terarah agar mengarah pada capaian indikator yang sudah 

dirancang.  
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Gambar 2. Revisi Akhir LKS bagian Kegiatan Mengumpulkan Data 

 

Gambar 3. Revisi Akhir LKS bagian Kegiatan Penyusunan Dugaan, dan Verbalisasi  

Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3 terdapat dua kegiatan yaitu 

mengumpulkan data dan penyusunan dugaan yang memberikan kesempatan siswa 

dalam mengolah informasi yang diperoleh dari kegiatan penyajian masalah dan 

membuat dugaan berdasarkan data yang diperoleh , sedangkan sebelum dua kegiatan 

tersebut masuk kedalam kegiatan “melakukan kegiatan penemuan” yang kurang jelas 

apa yang ditemukan. Kegiatan ketiga yaitu verbalisasi. Verbalisasi merupakan 

kegiatan untuk mengetahui kebenaran dugaan yang dibuat dan menuliskan rumus 

yang benar berdasarkan hasil diskusi, sedangkan sebelumnya tidak ada kegiatan yang 
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memberikan kesempatan siswa mengetahui kebenaran rumus yang ditemukan.    

  

 

Gambar 4. Revisi LKS bagian Kegiatan Evaluasi 

 

Gambar 4 merupakan  kegiatan Evaluasi yang digunakan untuk menguji 

pemahaman siswa dalam menerapkan hasil temuan dan merupakan soal yang ada 

di kegiatan penyajian masalah serta soal penyelesaian masalah yang lain. 

Sedangkan sebelumnya, soal yang ada merupakan hasil temuan yang harus 

dipresentasikan bukan merupakan penerapan dari rumus yang diperoleh dan 

ditambah kegiatan evaluasi dengan soal berbeda dengan permasalahan yang 

dihadapi di awal. 

 

c. Hasil Validasi Prototipe 1 Soal Tes 

Hasil rata-rata keseluruhan skor kevalidan prototipe 1 lembar soal tes yang 

diberikan oleh dua validator adalah 3,5 dan berdasarkan kriteria kevalidan 

memenuhi kriteria valid. Meskipun dalam kategori valid, ada beberapa kegiatan 

revisi yang telah dilakukan. Revisi pertama terkait dengan soal tes yang tidak 

sesuai dengan indikator dan pengubahan alokasi waktu yang awalnya 60 menit 

untuk 6 soal dengan 3 mudah, 2 sedang, dan 1 sulit menjadi 50 menit untuk 4 soal 

dengan 1 mudah, 2 sedang, dan 1 sukar. Sedangkan Revisi kedua terkait dengan 

kurang jelasnya soal yang telah dibuat yaitu maksud dari lebar dan bagasi 

sehingga diperjelas dengan ukuran lebar dan ditambah dengan gambar mobil. 

Bentuk revisi akhir dari soal tes yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 5 

berikut. 
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Gambar 5. Revisi Akhir Soal Tes 

 

d. Hasil Validasi Prototipe 1 Lembar Observasi Kegiatan Guru 

 Hasil rata-rata keseluruhan skor kevalidan prototipe 1 lembar observasi 

kegiatan guru adalah 3,666 dan skor ini memenuhi kriteria valid.  

e. Hasil Validasi Prototipe 1 Observasi Kegiatan Siswa 

 Hasil rata-rata keseluruhan skor kevalidan prototipe 1 lembar observasi 

kegiatan siswa adalah 3,75 dan skor ini memenuhi kriteria valid.  

f. Hasil Validasi Prototipe 1 Angket Respon Siswa 

 Hasil rata-rata keseluruhan skor kevalidan prototipe 1 angket respon siswa 

adalah 3,834 dan skor ini memenuhi kriteria valid.  

 

Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Prototipe 1 perangkat pembelajaran yang dikembangkan setelah dinyatakan 

valid dan direvisi berdasarkan komentar dan saran yang diberikan validator, maka 

dihasilkan prototipe 2 perangkat pembelajaran yang siap diuji cobakan. Uji coba 

dilaksanakan untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan prototipe 2 RPP dan 

LKS. Subjek uji coba yaitu 36 siswa kelas VIII-C SMP Laboratorium Universitas 

Negeri Malang (UM) yang akan menempuh materi bangun ruang sisi datar, 

khususnya kubus dan balok. Subjek uji coba dibagi menjadi 9 kelompok 

heterogen selama uji coba. Uji coba dilakukan dalam 5 kali pertemuan dengan 

masing-masing 2x40 menit dan berlangsung pada tanggal 25 April 2017 sampai 

dengan 12 Mei 2017. Namun, pada saat pertemuan ketiga ada siswa yang 

menyarankan agar anggota kelompok untuk submateri kubus berbeda saat 

submateri balok. Instrumen yang digunakan untuk menilai kepraktisan prototipe 2 

RPP dan LKS adalah lembar observasi kegiatan guru, lembar observasi kegiatan 

siswa, dan angket respon siswa sedangkan untuk menilai kefektifan prototipe 2 

LKS dan RPP adalah lembar soal tes. 

Hasil observasi pada kegiatan guru diperoleh rata-rata keseluruhan skor 

kegiatan guru adalah 3,469 dan tingkat keaktifan guru termasuk tinggi. Hasil 

observasi pada kegiatan siswa diperoleh rata-rata keseluruhan skor kegiatan siswa 

adalah 3,33. dan tingkat keaktifan siswa termasuk tinggi.Hasil pengisian angket 

respon siswa diperoleh rata-rata skor keseluruhan 3,33 dan berarti respon siswa 

termasuk kategori positif. Berdasarkan hasil analisis data observasi kegiatan guru, 

siswa, dan respon siswa diperoleh bahwa keaktifan guru tinggi, keaktifan siswa 

tinggi, dan respon siswa positif sehingga dapat disimpulkan bahwa prototipe 2 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan praktis. 
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Hasil evaluasi belajar siswa diperoleh dari nilai rata-rata nilai LKS (P1) 

selama 4 kali pertemuan dengan bobot 30% dan nilai tes dengan bobot 70% (Parta 

dalam Fauziah, 2016). Berdasarkan hasil uji keefektifan diperoleh bahwa 

banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari 75 adalah 3 siswa dan 

banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75 adalah 33 

siswa. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh persentase siswa yang hasil evaluasi 

belajarnya lebih dari atau sama dengan 75 adalah 91,7%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa prototipe 2 perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

efektif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengembangan diperoleh perangkat pembelajaran 

bercirikan penemuan terbimbing materi kubus dan balok untuk kelas VIII yang 

valid, praktis, dan efektif disebabkan beberapa indikator yaitu a)perangkat 

pembelajaran memenuhi kriteria valid berdasarkan hasil penilaian validator 

karena skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh dari hasil validasi adalah 3.625 

untuk RPP, 3.47 untuk LKS, dan untuk soal tes adalah 3.5; b)Perangkat 

pembelajaran memenuhi kriteria praktis karena berdasarkan 3 hal yaitu: (1) data 

observasi kegiatan guru selama uji coba lapangan diperoleh skor rata-rata 

keseluruhan kegiatan guru diperoleh 3.469 dengan keaktifan guru tinggi, (2) data 

observasi kegiatan siswa selama uji coba lapangan diperoleh skor rata-rata 

keseluruhan kegiatan siswa diperoleh 3.33 dengan keaktifan siswa tinggi, dan (3) 

angket respon siswa diperoleh 3.33 yang berarti positif. Berdasarkan tiga hal ini 

berarti perangkat pembelajaran dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Serta c) 

LKS memenuhi kriteria efektif karena dapat mendukung belajar siswa 

berdasarkan hasil belajar siswa secara klasikal yang ditunjukkan dengan sebanyak 

91,7% dari subyek uji coba yang hasil evaluasi belajarnya lebih dari atau sama 

dengan 75 (KKM). 

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil pengembangan ini 

yaitu 1)perangkat pembelajaran pada materi kubus dan balok bercirikan penemuan 

terbimbing untuk siswa kelas VIII ini sebaiknya digunakan dalam proses 

pembelajaran agar lebih efektif dan selain itu dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran ini dapat memfasilitasi siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya 

sendiri dan pengubahan dalam anggota kelompok yang digunakan dalam 

pertemuan bisa disesuaikan keadaan di kelas, 2)bagi pengembang selanjutnya, 

pada LKS ketiga pada bagian Let’s Observe These Problem atau “Penyajian 

Masalah” sebaiknya permasalahan kontekstualnya diubah menjadi “berapa ml cat 

yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh permukaan balok kayu tersebut” atau 

“berapa kaleng cat yang dibutuhkan jika tiap kaleng berisi 50 ml”, dan 3)bagi 

pembaca yang tertarik untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bercirikan 

penemuan terbimbing yang lebih baik pada materi yang lain dan diujicobakan 

pada beberapa sekolah dan setelah dilakukan ujicoba dilakukan evaluasi 

berdasarkan pada hasil uji coba poduk. 
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BERPIKIR ARITMETIS  

 

Erry Hidayanto 

erry.hidayanto.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

Berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara 

mental atau secara kognisi. Berpikir aritmetis merupakan berpikir 

yang berkaitan dengan menghitung bilangan yang melibatkan operasi-

operasi pada bilangan. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana 

berpikir aritmetis yang dilakukan oleh siswa. Tulisan ini merupakan 

merupakan hasil kajian pustaka disertai dengan studi yang dilakukan 

penulis kepada siswa Sekolah Menengah Pertama di Malang. Studi 

dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada siswa untuk 

dikerjakan, kemudian dilanjutkan dengan wawancara setelah siswa 

selesai mengerjakan tugas. Terdapat 3 berpikir aritmetis yang 

dilakukan siswa , yaitu “menghitung semua” (counting-all),  

”menghitung pada” (counting-on), dan “menghitung dari yang lebih 

besar (count on from larger). 

Kata kunci: berpikir, berpikir aritmetis, counting-all, counting-on. 

 

Berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan 

memutuskan sesuatu (KKBI, online). Berpikir merupakan suatu aktivitas mental 

yang melibatkan otak. Berpikir berada di dalam otak, sehingga tidak mudah 

melihat apakah seseorang itu berpikir atau tidak. Hal ini karena semua aktivitas 

itu berada di dalam otak. Walaupun begitu, keluaran dari berpikir dapat berupa 

proses atau langkah-langkah dalam memecahkan masalah (Subanji, 2011). 

Berpikir tentang sesuatu berarti mengarahkan diri pada suatu obyek tertentu, 

menyadari secara aktif dan menghadirkannya dalam pikiran kemudian 

mempunyai wawasan tentang obyek tersebut. Sehingga keluaran dari berpikir 

dapat diamati. Aktivitas yang dicakup oleh berpikir ini banyak sekali. Misalnya 

berpikir ketika membaca, berpikir ketika menulis, berpikir untuk pergi ke luar 

rumah, berpikir dalam berbelanja, berpikir dalam mengerjakan soal, berpikir 

tentang nasib masa depan dan masih banyak lagi kegiatan berpikir yang sering 

dilakukan.  

 Matematika merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan berpikir siswa dalam kehidupan sehari-hari (Kızıltoprak & 

Köse, 2017). Untuk belajar matematika tentu diperlukan berpikir matematis. 

Menurut Mason, dkk (2010) berpikir matematis adalah proses dinamis yang 

memperluas cakupan dan kedalaman pemahaman matematis.Tetapi banyak 

definisi dan interpretasi yang berbeda tentang berpikir matematis.  Berpikir 

matematis sulit didefinisikan secara tepat, namun sebagian besar ahli setuju 

bahwa hal-hal berikut diperlukan dalam berpikir matematis, yaitu menduga 

(conjecture), menalar dan membuktikan (reasoning and proving), 

mengabstraksikan (abstraction), menggeneraliasi (generalization) atau 

mengkhususkan (specialization) (Breen & O’shea, 2010). Salah satu proses 

berpikir yang terdapat pada berpikir matematis adalah berpikir aritmetis.  
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 Berpikir aritmetis merupakan berpikir yang berkaitan dengan 

menghitung bilangan yang melibatkan operasi-operasi pada bilangan. Seorang 

siswa dalam kehidupan sehari sering menghitung benda-benda yang ada di 

sekitarnya. Dalam pembelajaran di kelaspun siswa bisa menghitung bermacam-

macam benda yang ada di dalam kelas. Benda-benda tersebut misalnya buku, 

pensil, biji pohon,  dan lain sebagainya. Walaupun benda-benda tersebut 

merupakan benda-benda fisik, tetapi benda-benda tersebut dapat menjadi suatu 

penggambaran dalam aritmetika. Perlakuan yang diberikan terhadap benda-benda 

nyata tersebut dapat merupakan bagian dari dunia aritmetika. Menurut Kieran 

(2004) dalam kerangka aritmetis, operasi yang dilakukan siswa cenderung tidak 

melihat aspek relasional dari operasi tetapi mereka hanya fokus pada masalah 

menghitung (calculating). Jika diberikan suatu masalah dalam matematika, maka 

masalah itu akan dibawa ke dalam bentuk-bentuk perhitungan (komputasi) serta 

hasil operasi-operasinya pada bilangan. Operasi-operasi pada bilangan yang 

dimaksud adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jadi 

menurut pendapat Kieran, berpikir aritmetis itu hanya fokus pada masalah 

perhitungan jawaban numerik (numerical answer) saja.  

 

PEMBAHASAN 

 Berpikir aritmetis yang dilakukan siswa antara lain menghitung 

semuanya, menghitung dua kelompok objek, menambahkan masing-masing objek 

satu persatu, menggabungkan dua kelompok objek kemudian menggabungkan 

kedua kelompok objek. Jika siswa diminta menambahkan 3 benda dengan 5 benda 

dalam suatu wadah, maka siswa akan menghitung 3 benda pertama, dilanjutkan 

menghitung 5 benda berikutnya, baru kemudian menggabungkan kedua kelompok 

benda tersebut dan menghitung jumlah keseluruhannya. Menurut Tall (1992) 

dalam menghitung benda, siswa dapat menggunakan cara “menghitung semua” 

(counting-all) atau “menghitung pada” (counting-on). Karena itu, menghitung 

semua maupun menghitung pada merupakan bentuk-bentuk berpikir aritmetis. 

Selain itu ada lagi berpikir aritmetis yang dilakukan oleh siswa yaitu menghitung 

dari yang lebih besar. 

 

Menghitung semua (counting-all) 

“Menghitung semua” (counting-all) merupakan salah satu cara yang biasa 

digunakan oleh siswa dalam melakukan perhitungan (Tall, 1992). Cara ini 

dilakukan dengan cara menghitung benda satu persatu dalam satu kelompok. 

Berikut contoh berpikir aritmetis dalam “menghitung semua” yang dilakukan oleh 

siswa. Penulis memberikan tugas sebagai berikut    

“Hitunglah banyaknya biji sawo berikut ini”  (lihat Gambar 1).  

 
Gambar 1.  Gambar biji sawo  
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Ketika diberi tugas tersebut, siswa 1 menghitung dengan cara berikut ini. Untuk 

mengetahui banyak biji sawo tersebut, siswa 1 menghitung biji sawo tersebut 

satu-persatu, seperti tampak pada Gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Cara siswa menghitung banyak biji sawo 

  

Siswa mulai menghitung dengan cara memisahkan biji sawo tersebut satu persatu 

dan mulai menghitungnya 1, 2, 3, ... dan seterusnya sampai hitungan 60. Di sini 

siswa hanya fokus menghitung biji sawo saja atau jawaban numerik saja. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Kieran (2004) yang menyatakan bahwa pada 

kerangka berpikir aritmetis, siswa hanya fokus pada masalah perhitungan jawaban 

numerik saja. Cara yang dilakukan oleh siswa ini adalah “menghitung semua”. 

Berikut petikan percakapan Penulis dengan siswa: 

 
 P: Mengapa kamu melakukan cara seperti itu? 

 S1: Ehm ... ya memang begitu pak cara menghitungnya. 

 P: Tidak terpikir cara lain? 

 S1: Eng .. nggak tahu pak. 

 

Dari percakapan tersebut dapat diketahui bahwa siswa 1 tidak tahu cara lain selain 

menghitung dengan cara menghitung satu persatu biji sawo tersebut. Siswa hanya 

memikirkan bagaimana menghitung banyaknya biji sawo secara langsung dari 

kelompok biji sawo yang pertama dilanjutkan menghitung biji sawo pada 

kelompok kedua dengan melanjutkan hitungan dari kelompok pertama. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mclellan (2007) yang menyatakan bahwa untuk 

menemukan total item dalam dua koleksi, kebanyakan siswa melewati fase ini 

dengan cara menghitung kedua koleksi secara terpisah, dan kemudian menghitung 

semua item secara bersamaan untuk kedua kalinya. Ini disebut "menghitung 

semua". 

 

Menghitung pada (counting-on) 

Menghitung benda dalam dua kelompok yang berbeda dapat dilakukan dengan 

cara menghitung satu kelompok dahulu sampai selesai hingga diketahui 

banyaknya benda di kelompok tersebut, kemudian dilanjutkan menghitung 

kelompok kedua dimulai dari 1 hingga selesai menghitung seluruh benda pada 

kelompok kedua. Setelah ditemukan banyaknya benda dari masing-masing 

kelompok, kemudian hasilnya dijumlahkan. Cara menghitung seperti ini 

dinamakan  “menghitung pada” (counting-on). Cara ini juga merupakan cara yang 
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bisa digunakan siswa dalam menghitung benda. Soal yang sama (seperti pada 

Gambar 1)  Penulis berikan kepada siswa 2.  Siswa 2 ini mengerjakan dengan cara 

menghitung banyaknya biji sawo pada satu kelompok, kemudian menuliskan 

hasilnya 24 (Gambar 3). Selanjutnya siswa 2 mulai menghitung biji sawo pada 

kelompok kedua, lalu menuliskan hasilnya yaitu 26. Setelah itu, siswa 2 

menjumlahkan hasil kedua kelompok biji sawo tersebut yaitu 24 = 26 = 60. 

 

 
Gambar 3. Banyak biji pada satu kelompok 

 

Cara yang dilakukan siswa 2 ini merupakan “menghitung pada”, yaitu 

menghitung benda pada satu kelompok sendiri-sendiri kemudian dilanjutkan 

menjumlahkan hasilnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.  

 
Gambar 4.  

 

Siswa 2 menentukan banyaknya biji sawo setelah menghitung banyaknya biji 

sawo pada kelompok I yang berjumlah 24, setelah itu menghitung kelompok II 

yang berjumlah 26 lalu menjumlahkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Tall 

(1992) yang menyatakan bahwa siswa dapat melakukan perhitungan dengan cara 

“counting on”. 

 

Menghitung dari yang lebih besar (count on from larger) 

Berpikir aritmetis yang lain adalah menghitung dari yang lebih besar (count on 

from larger) (Mclellan, 2007). Dalam berpikir ini siswa akan menghitung mulai 

dari yang lebih besar. Misalnya jika siswa diberi pertanyaan berapakah 3 + 6? Bila 
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digambarkan dalam dalam menghitung banyak kelereng seperti pada Gambar 5 

berikut, maka 

 

 
Gambar 5. Kelereng 

 

jika mula-mula siswa menghitung bermula dari 3 kemudian ditambah 6 dengan 

cara menghitung 3 (lihat Gambar 6), 

 
Gambar 6. Gambar kelereng dengan jumlah kecil dihitung dahulu 

 

kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ditambah 6) maka cara seperti ini dinamakan 

menghitung dari yang kecil. Tetapi jika siswa sudah bisa memahami bahwa 3 + 6 

sama dengan 6 + 3 maka siswa mulai menghitung dari 6 (lihat Gambar 7) 

 
Gambar 7. Kelereng yang berjumlah banyak dihitung dahulu 

kemudian ditambah 3, yaitu (6), kemudian 7, 8, 9 (ditambah 3). Hal itu bisa juga 

dilakukan jika siswa menghitung dua kelompok benda yang berbeda jumlahnya, 

jika memulai dari jumlah yang lebih banyak maka siswa tersebut berpikir 

“menghitung dari yang lebih besar”. 
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KESIMPULAN 

Terdapat 3 berpikir aritmetis yang dilakukan siswa , yaitu “menghitung semua” 

(counting-all),  ”menghitung pada” (counting-on), dan “menghitung dari yang 

lebih besar (count on from larger). “Menghitung semua” dilakukan jika siswa 

menghitung benda dari 1 hingga selesai seluruh benda terhitung. “Menghitung 

pada” dilakukan jika siswa sudah bisa menghitung suatu kelompok besar benda 

dengan mengelompokkan benda-benda tersebut menajdi kelompok-kelompok 

yang lebih kecil, kemudian menghitung benda-benda pada masing-masing 

kelompok kecil tersebut, baru kemudian menjumlahkan hasil perhitungan dari 

smeua kelompok-kelompok kecil tersebut. Sedangkan “menghitung dari yang 

lebih besar” (count on from larger) dilakukan jika siswa menghitung penjumlahan 

dua kelompok benda yang berjumlah tidak sama, beaar dan kecil, dimulai dengan 

menghitung dari jumlah yang lebihn besar. Pada tahapan berpikir “menghitung 

semua” menuju tahap berpikir “menghitung pada” ada suatu transisi berpikir yang 

masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Bagi Pembaca yang berminat masih terbuka 

kesempatan untuk meneliti bagaimana transisi berpikir, dari “menghitung semua” 

menuju “menghitung pada”. 
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PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA 

MATERI KUBUS DAN BALOK KELAS VIII E SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI SMP NEGERI 3 PASIRIAN  

 

Uswatun Hasanah1), Lady Agustina2), Idam Djunaedi3) 

1,2,3) Pendidikan Matematika STKIP PGRI Lumajang 

e-mail: uswatun_hasanah_28@yahoo.com 

 

Abstrak 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati, menanya, mencoba/ mengumpulkan 

informasi, menalar/ asosiasi, dan membentuk jejaring (melakukan 

komunikasi). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana 

penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik pada 

materi kubus dan balok kelas VIII E semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 di SMP Negeri 3 Pasirian, dan untuk mengetahui apakah 

pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa pada 

materi kubus dan balok kelas VIII E semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 di SMP Negeri 3 Pasirian. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan penelitian tindakan kelas di kelas VIII E 

SMP Negeri 3 Pasirian dengan jumlah siswa 25, terdiri dari 14 siswa 

laki-laki dan 11 siswa perempuan. Penelitian tindakan kelas terdiri 

dari 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan pada aktivitas guru, yaitu siklus I sebesar 92% dan siklus 

II sebesar 98%, aktivitas siswa meningkat, yaitu siklus I sebesar 66% 

dan siklus II sebesar 70%, hasil belajar meningkat, yaitu nilai rata-rata 

siklus I sebesar 76,76 dan siklus II nilai rata-rata sebesar 89,88. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan pendekatan saintifik, aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Pasirian mengalami 

peningkatan.  

Kata Kunci: Pendekatan Saintifik, Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Matematika Siswa. 

 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran disekolah yang berperan 

penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif dan 

berkualitas (Depdiknas, 2016: 139). Matematika  sebagai  ilmu dasar,  baik  aspek 

terapannya maupun aspek penalarannya, mempunyai peranan penting dalam 

penguasaan ilmu  dan teknologi. Matematika juga dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari (NCTM, 2000: 4). Oleh karena itu matematika perlu 

dipelajari dalam semua jenjang pendidikan. 

 Di lingkungan sekolah salah satu faktor untuk menciptakan manusia yang 

berkualitas adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor penting untuk 

menciptakan siswa yang kreatif, terampil dan berkualitas. Oleh karena itu salah 
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satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan adalah dengan melakukan 

inovasi atau ide dalam pendidikan. Guru harus bisa menentukan model 

pembelajaran yang tepat agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 Setelah melakukan observasi di SMP Negeri 3 Pasirian pendekatan 

pembelajaran yang digunakan di dalam kelas khususnya di kelas VIII E masih 

memiiki banyak kekurangan dalam menyelesaikan berbagai penyelesaian. 

Misalnya, masih ada siswa yang kurang memperhatikan gurunya, masih banyak 

siswa yang malu bertanya kepada guru, pada saat guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa hanya beberapa siswa yang mau menjawab, masih banyak siswa 

yang takut menjawab karena takut salah , siswa cenderung pasif, masih banyak 

siswa yang berkata mengerti tetapi faktanya tidak mengerti, banyak siswa yang 

tidak menyukai matematika dikarenakan sulit.  Hal ini terbukti saat mereka 

melaksanakan ulangan harian  pada bab kubus dan balok. Pada kompetensi dasar 

materi kubus dan balok dengan KKM 75,  siswa yang mengikuti ulangan harian 

sebanyak 25 siswa, hanya anak yang mendapatkan nilai diatas KKM sebanyak 7 

yang tuntas, sedangkan 18 dari siswa kelas VIII E dikatakan belum tuntas. Dari 

nilai rata-rata ≥ 75, hasil belajar matematika di kelas VIII E bisa dibilang masih 

dibawah KKM kompetensi dasar materi kubus dan balok. 

 Melihat permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem 

pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar, guna meningkatkan hasil belajar matematika. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan  peran siswa secara aktif adalah Pendekatan 

Saintifik. Menurut Sani (2015: 53) pendekatan pembelajaran saintifik (scientific 

approach) dalam pembelajaran yang memiliki komponen proses pembelajaran 

antara lain: (1) Mengamati, (2) Menanya, (3) Mencoba/ mengumpulkan informasi, 

(4) Menalar/ asosiasi, (5) Membentuk jejaring (melakukan komunikasi). Dengan 

siswa dilibatkan dalam komponen pembelajaran saintifik memberikan kesempatan 

kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran 

pembelajaran berpusat pada siswa. 

 Keberhasilan itu dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan-kegiatan di kelas dan hasil belajar matematika (Jusmawati, 2015: 38). 

Semakin banyak aktivitas maka hasil belajar matematika semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran matematika. Aktivitas belajar di 

dalam kelas tidak hanya dari siswa tetapi juga memerlukan peran serta guru. Guru 

juga diharapkan mampu membangkitkan aktivitas belajar siswa serta mampu 

membuat siswa lebih memahami materi yang disampaikan. 

 Pendekatan saintifik dapat memudahkan siswa untuk memahami materi 

kubus dan balok. Di saat siswa malu bertanya kepada guru, dengan pendekatan 

saintifik siswa akan lebih mudah bertanya, sehingga siswa akan lebih mudah 

memahami tentang materi yang sedang dipelajarinya (Utami, 2013: 4). Oleh 

karena itu, di harapkan hasil belajar siswa khususnya dalam bidang matematika  

akan mengalami peningkatan. 

Tujuan Penelitian yang diharapkan adalah  (1) Untuk mengetahui 

bagaimana penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik pada 

materi kubus dan balok kelas VIII E semester genap tahun pelajaran 2016/ 2017 di 

SMP Negeri 3 Pasirian, (2) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika 
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dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan aktivitas siswa pada materi 

kubus dan balok kelas VIII E semester genap tahun pelajaran 2016/ 2017 di SMP 

Negeri 3 Pasirian, (3) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada 

materi kubus dan balok kelas VIII E semester genap tahun pelajaran 2016/ 2017 di 

SMP Negeri 3 Pasirian. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan 

Kelas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Penelitian 

Tindakan Kelas ini, dilaksanakan menggunakan 2 siklus. Siklus I dan siklus II 

yang masing-masing terdiri dari 4 kali tatap pertemuan, dengan 3 kali tatap muka 

dan 1 kali tes. Setiap siklus ada empat tahap yaitu: perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan reflektif. Subjek penelitian 25 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-

laki dan 11 siswa perempuan kelas VIII E SMP Negeri 3 Pasirian. Kondisi siswa 

masih ada yang kurang memperhatikan gurunya, masih banyak siswa yang malu 

bertanya kepada guru, pada saat guru memberikan pertanyaan kepada siswa hanya 

beberapa siswa yang mau menjawab, masih banyak siswa yang takut menjawab 

karena takut salah , siswa cenderung pasif, masih banyak siswa yang berkata 

mengerti tetapi faktanya tidak mengerti, banyak siswa yang tidak menyukai 

matematika dikarenakan sulit.   

Prosedur pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan tes. 

Lembar Observasi untuk mengamati aktivitas guru dan siswa sedangkan tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Instrumen penelitian berupa instrumen  

pengukuran  penerapan  pembelajaran digunakan untuk menilai aktivitas  guru  

dalam  proses   pembelajaran  di kelas, lembar observasi aktivitas siswa, dan 

instrumen penilaian hasil belajar siswa. Sumber data terdiri dari siswa, guru dan 

teman sejawat. Teknik analisis data menggunakan teknik persentase. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian pada Tindakan I 

Tahap perencanaan yaitu (a) Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) materi bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan 

pendekatan saintifik, (b) Mempersiapkan bahan ajar materi bangun ruang kubus, 

(c) Membuat alat peraga bangun ruang kubus untuk memudahkan pemahaman 

siswa, (d) Menyusun instrumen lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas 

siswa untuk setiap pertemuan, (e) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

setiap pertemuan, (f) Menyusun soal tes hasil belajar atau ulangan harian Siklus I. 

Tahap pelaksanaan yaitu sesuai dengan langkah-langkah pendekatan 

saintifik sebagai berikut: (1) Mengamati, (2) Menanya, (3) Mencoba/ 

mengumpulkan informasi, (4) Menalar/ asosiasi, (5) Membentuk jejaring 

(melakukan komunikasi) dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

dalam empat pertemuan.  Pertemuan pertama tentang mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus serta bagian-bagiannya dan membuat jaring-jaring kubus. Pertemuan kedua 

tentang menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. Pertemuan 

ketiga tentang menemukan rumus dan menghitung volume kubus. Pertemuan 

keempat diadakan tes (ulangan harian) bangun ruang kubus pada siklus I. 
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Tahap observasi, dalam penelitian ini terdiri dari 2 observer yaitu teman 

sejawat dan guru mata pelajaran matematika. Tugas observer dalam melakukan 

pengamatan pada tindakan ini berpedoman pada lembar observasi yang telah 

disediakan oleh peneliti. Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru sebagai 

berikut. 
Tabel 1. Hasil Analisis Aktivitas Guru dalam Pendekatan Pembelajaran Saintifik 

Kegiatan Persentase Kategori 

Pertemuan 1 83% Baik  

Pertemuan 2 94% Amat Baik 

Pertemuan 3 100% Amat Baik 

 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Hasil Analisis Aktivitas Siswa dalam Pendekatan Pembelajaran Saintifik 

Kegiatan Persentase Kategori 

Pertemuan 1 69% Aktif 

Pertemuan 2 59% Sedang 

Pertemuan 3 71% Aktif 

 

Data hasil pengamatan terhadap hasil belajar siswa sebagai berikut: 
Tabel  3. Hasil Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I  

Aspek yang dinilai Skor yang dicapai 

Jumlah siswa tuntas 18 

Jumlah siswa tidak tuntas 7 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa 72% 

Nilai rata-rata 76,76 

Nilai Tertinggi 96 

Nilai Terendah 2 

 

Tahap refleksi, Refleksi dilakukan untuk menentukan tindakan I telah 

berhasil atau perlu dilakukan perbaikan. Berdasarkan hasil tes akhir tindakan I 

tersebut, maka peneliti perlu adanya perbaikan-perbaikan pada pembelajaran 

selanjutnya. Adapun perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan untuk siklus II 

adalah: (1) Guru (peneliti) harus bisa meningkatkan pujian kepada siswa agar 

lebih bersemangat, (2) Guru (peneliti) harus bisa membuat siswa lebih aktif untuk 

bertanya, (3) Guru (peneliti) harus bisa membuat siswa lebih percaya diri lagi agar 

dapat mengkomunikasikan hasil diskusinya secara maksimal, (4) Guru (peneliti) 

harus bisa memotivasi siswa agar semangat belajar siswa meningkat, (5) Guru 

(peneliti) harus lebih tegas lagi dalam menguasai kondisi kelas, (6) Guru (peneliti) 

harus lebih peka kepada siswa-siswi yang benar-benar mengerti atau hanya 

mengerti di muka saja, (7) Guru (peneliti) harus lebih maksimal dalam 

membimbing siswa agar dapat mengetahui kemampuan siswa per-individu. 

 

Hasil Penelitian pada Tindakan II 

Tahap perencanaan yaitu (a) Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) materi bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan 

pendekatan saintifik, (b) Mempersiapkan bahan ajar materi bangun ruang balok, 

(c) Membuat alat peraga bangun ruang balok untuk memudahkan pemahaman 

siswa, (d) Menyusun instrumen lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas 
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siswa untuk setiap pertemuan, (e) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

setiap pertemuan, (f) Menyusun soal tes hasil belajar atau ulangan harian Siklus 

II. 

Tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

dalam empat pertemuan, yaitu: pertemuan kelima tentang mengidentifikasi sifat-

sifat balok serta bagian-bagiannya dan membuat jaring-jaring balok. Pertemuan 

keenam tentang menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 

Pertemuan ketujuh tentang menemukan rumus dan menghitung volume balok. 

Pertemuan kedelapan diadakan tes (ulangan harian) bangun ruang balok pada 

siklus II. 

Tahap observasi 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru sebagai berikut. 
Tabel 4. Hasil Analisis Aktivitas Guru dalam Pendekatan Pembelajaran Saintifik 

Kegiatan Persentase Kategori 

Pertemuan 5 94% Amat Baik 

Pertemuan 6 100% Amat Baik 

Pertemuan 7 100% Amat Baik 

 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagai berikut: 
Tabel 5. Hasil Analisis Aktivitas Siswa dalam Pendekatan Pembelajaran Saintifik 

Kegiatan Persentase Kategori 

Pertemuan 5 67% Aktif 

Pertemuan 6 68% Aktif 

Pertemuan 7 74% Aktif 

Data hasil pengamatan terhadap hasil belajar siswa sebagai berikut: 
Tabel  6. Hasil Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus II  

Aspek yang dinilai Skor yang dicapai 

Jumlah siswa tuntas 23 

Jumlah siswa tidak tuntas 2 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa 92% 

Nilai rata-rata 89,88 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 50 

 

Tahap refleksi, Refleksi dilakukan untuk menentukan tindakan II telah 

berhasil atau perlu dilakukan perbaikan. Dari hasil observasi kegiatan 

pembelajaran pada siklus II diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Dalam 

penyampaian materi dan penggunaan pendekatan saintifik untuk guru semua  

aspek bisa terpenuhi dan terjadi peningkatan pada tiap siklusnya, (2) Dalam 

penggunaan pendekatan saintifik untuk guru tidak mengalami kesulitan lagi 

karena pada saat kegiatan pembelajaran telah mengikuti langkah-langkah 

pendekatan saintifik dengan baik, (3) Pada aktivitas siswa terjadi peningkatan ini 

terlihat setiap komponen siswa telah melakukan dengan baik dan  siswa menjadi 

aktif  hal ini terlihat dari semua siswa dapat menyelesaikan lembar kerja siswa 

dengan baik dan dapat bekerja sama dengan anggota kelompok dengan baik tanpa 

saling membuat kekacauan, (4) Terdapat peningkatan pada hasil belajar siswa. 

Berdasarkan data hasil pengamatan penelitian dari siklus I ke siklus II telah 
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terdapat peningkatan dalam hasil belajar siswa. Dengan demikian pada siklus II 

penelitian sudah dipandang cukup dan tidak dilanjutkan kesiklus berikutnya. 

 

PEMBAHASAN  

Pendekatan saintifik dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang 

bertujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa dengan 

langkah - langkah berikut: (1) Melakukan pengamatan atau observasi, yaitu guru 

meminta siswa untuk menyimak (membaca) buku siswa tentang bangun ruang 

kubus dan balok. Tujuan dari kegiatan itu adalah agar siswa mendapatkan 

pengetahuan tentang bangun ruang kubus dan balok sebelum guru 

menjelaskannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Daryanto (2014: 61) yang 

menyatakan  bahwa siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 

memperlihatkan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu 

benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi, (2) Mengajukan pertanyaan, 

yaitu guru memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

bangun ruang kubus dan balok yang telah mereka amati. Pertanyaan diajukan oleh 

siswa setelah membaca tentang bangun ruang kubus dan balok. Tujuan dari 

kegiatan itu adalah untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap hasil 

pengamatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sani (2013: 57) yang menyatakan 

bahwa dengan  mengajukan pertanyaan siswa dapat meningkatkan keingintahuan 

dalam diri siswa dan mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar 

sepanjang hayat, (3) Melakukan eksperimen/ percobaan atau memperoleh 

informasi, yaitu guru membagikan lembar kerja siswa ke semua kelompok dan 

meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa tersebut, selanjutnya siswa 

akan berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada 

lembar kerja siswa. Tujuan dari kegiatan itu adalah agar siswa dapat 

mengumpulkan informasi serta menyelesaikan dari permasalahan yang ada telah 

diberikan oleh guru secara berkelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Daryanto 

(2014: 70) yang menyatakan bahwa dengan mengumpulkan informasi siswa dapat 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat, (4) Mengasosiasikan/ menalar, yaitu guru memberikan 

bimbingan manakala ada siswa di dalam kelompok ada yang bertanya serta guru 

dapat mengetahui kemampuan masing-masing individu. Tujuan dari kegiatan itu 

adalah agar siswa dapat menyimpulkan dari pertanyaan-petanyaan yang ada 

berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sani (2013: 66) yang menyatakan bahwa dengan menalar siswa dapat menemukan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan, (5) Membangun atau mengembangkan jaringan dan berkomunikasi, 

yaitu guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, selanjutnya salah satu kelompok harus dapat mempertanggung 

jawabkan hasil diskusinya serta apabila ada salah satu siswa yang bertanya 

kelompok yang presentasi harus dapat menjawab sesuai dengan kemampuannya 

serta kelompok lain dapat menanggapinya. Tujuan dari kegiatan itu adalah untuk 

melatih kemampuan siswa dalam mengungkapkan pendapatnya serta saling 
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menghargai sesama anggota kelompoknya dan kelompok lainnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Daryanto (2014: 80) yang menyatakan bahwa dengan 

mengkomunikasikan siswa dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berfikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran saintifik dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Rata-rata persentase aktivitas siswa pada siklus I yaitu 66% dengan 

kategori “Sedang”. Sedangkan pada siklus II rata-rata persentase aktivitas siswa 

yaitu 70% dengan kategori “Aktif” atau meningkat sebanyak 4%. Pada siklus I, 

ketuntasan hasil belajarnya adalah 72% dengan rata-rata skor yang dicapai 76,76 

sedangkan pada siklus II, ketuntasan hasil belajarnya 92% dengan rata-rata skor 

yang dicapai 89,88. Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II, 

ketuntasan hasil belajarnya meningkat sebanyak 20% dan rata-rata skor yang 

dicapai meningkat sebanyak 13,12. Maka penelitian ini telah mencapai kriteria 

keberhasilan dan tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. Oleh karena itu, 

penelitian ini cukup dilakukan dalam dua siklus.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik di kelas VIII E SMP Negeri 3 Pasirian semester genap tahun 

pelajaran 2016/ 2017 berjalan dengan sangat baik, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (a) mengamati, (b) menanya, (c) mencoba/ mengumpulkan 

informasi, (d) menalar/ asosiasi, (e) membangun/ mengembangkan jaringan dan 

berkomunikasi. Berdasarkan hasil analisis aktivitas guru, rata-rata persentase pada 

awalnya hanya 92% menjadi 98% atau meningkat sebanyak 6%, (2) Penerapan 

pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan 

ativitas belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Pasirian dengan kategori aktif. 

Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa, rata-rata persentase aktivitas belajar 

siswa pada awalnya hanya 66% menjadi 70% atau meningkat sebanyak 4%, (3) 

Penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Pasirian. 

Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa, ketuntasan siswa pada awalnya 

hanya 72% menjadi 92% atau meningkat sebanyak 20%. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran 

sebagai berikut. 

Bagi Guru, (1) Pada saat pembagian kelompok hendaknya guru memperhatikan 

karakter masing-masing siswa agar siswa lebih efektif dalam pembelajaran, (2) 

Pada tiap pertemuan, guru hendaknya melakukan bimbingan individu kepada 

siswa agar guru mengetahui kemampuan belajar siswa, (3) Berdasarkan hasil 

temuan penelitian masih ditemukan beberapa hambatan, maka sebaiknya guru 

lebih memperhatikan keadaan masing-masing siswa terutama siswa yang 

mengalami kesulitan. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa lebih memahami dan 

mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar.  

Bagi siswa, (1) Siswa harus bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 

temannya karena dalam pembelajaran saintifik menggabungkan antara 

pembelajaran individu dan kelompok sehingga membutuhkan sikap kerjasama 
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antar sesama anggota kelompok supaya hasil dari pembelajaran individu maupun 

kelompok memperoleh hasil yang maksimal dan dapat meningkatkan aktivitas 

serta hasil belajar siswa, (2) Siswa harus sering berlatih soal-soal matematika agar 

siswa mampu menyelesaikan soal matematika. Bagi sekolah, (1) Pihak sekolah 

sebaiknya menggunakan pendekatan saintifik karena dapat menjadi bahan 

referensi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 3 

Pasirian, (2) Dengan menerapkan pembelajaran saintifik sekolah mendapatkan 

informasi baru yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran. Bagi peneliti 

lain, (1)  Peneliti harus mempersiapkan segala keperluannya dengan matang baik 

perlengkapan mengajarnya ataupun penguasaan materinya, (2) Peneliti sebaiknya 

saat pelaksanaan pembelajaran lebih meningkatkan lagi pemberian pujian kepada 

siswa, sehingga siswa akan lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. 
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Abstrak  

Model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME)  

pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang 

dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran 

matematika sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan matematika 

secara lebih baik daripada masa yang lalu. Dalam Realistic 

Mathematics Education (RME) matematika harus dikaitkan dengan 

realitas dan matematika merupakan aktivitas manusia. Tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana 

penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics Education pada 

materi segiempat, dan untuk mengetahui apakah penggunaan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa pada materi segiempat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian 

tindakan kelas di kelas VII B SMP Negeri 3 Pasirian dengan jumlah 

siswa 29, terdiri dari 18 siswa lakilaki dan 11 siswa perempuan. 

Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aktivitas guru termasuk dalam kategori sangat baik yaitu pada 

siklus I didapat persentase rata-rata 82% dan pada siklus II persentase 

rata-rata sebesar 92%. Hasil persentase aktivitas siswa yang diperoleh 

dari siklus I adalah 69% dan siklus II adalah 77%. Sedangkan 

persentase ketuntasan belajar siklus I 76% dan siklus II 93%. Dari 

hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

Kata Kunci: Realistic Mathematics Education, Aktivitas Siswa, Hasil 

Belajar 

  

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang berperan 

penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif dan 

berkualitas. Matematika sebagai ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek 

penalarannya, mempunyai peranan penting dalam penguasaan ilmu dan teknologi. 

Matematika juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi, 1994: 

20). Pemilihan model atau metode pembelajaran terkait dengan karakteristik siswa 

dalam materi yang dipelajari. Jika siswa belum mampu berpikir kreatif dan 

inovatif, pembelajaran akan sulit untuk dilakukan. Pertimbangan dalam memilih 

model atau metode pembelajaran yang sesuai untuk materi pelajaran tertentu juga 

terkait dengan karakteristik materi tersebut (Mulyasa, 2016: 16).  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di SMP Negeri 3 Pasirian tahun ajaran 

2015/2016 khususnya kelas VII B mengenai aktivitas dan hasil belajar, diperoleh 
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masih banyak siswa yang nilainya kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal. Hal 

ini terbukti saat mereka melaksanakan ulangan harian bab segiempat, dari 32 

siswa yang mengikuti ulangan, hanya 5 siswa yang tuntas dan 27 siswa tidak 

tuntas. Dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu , hasil belajar matematika 

di kelas VII B SMP Negeri 3 Pasirian dapat dikatakan masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal. Hal yang menjadi hambatan selama ini dalam pembelajaran 

matematika adalah disebabkan kurang dikemasnya pembelajaran matematika  

dengan model pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Para 

guru sering kali menyampaikan materi matematika apa adanya (konvensional), 

proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, guru tidak melibatkan siswa 

secara aktif, materi dan soal latihan yang diberikan tidak relevan dengan 

kehidupan siswa sehingga pembelajaran matematika membuat siswa bosan, 

ngantuk, tidak fokus, dan akhirnya kelas tidak kondusif yang membuat aktivitas 

dan hasil belajar siswa kurang maksimal.  

Pada dasarnya prinsip atau ide yang mendasari Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah situasi ketika siswa diberi kesempatan untuk 

menemukan kembali ide-ide matematika. Berdasarkan situasi realistik, siswa 

didorong untuk mengonstruksi sendiri masalah realistik, karena masalah yang 

dikonstruksi oleh siswa akan menarik siswa lain untuk memecahkannya. Realistic 

Mathematics Education (RME) menggunakan masalah kontekstual sebagai titik 

tolak dalam belajar matematika. Siswa aktif, guru berperan sebagai fasilitator, 

siswa bebas mengeluarkan idenya, siswa bebas mengkomunikasikan ide-idenya 

satu sama lain. Guru membantu (secara terbatas) siswa membandingkan ideide itu 

dan membimbing mereka untuk mengambil keputusan tentang ide mana yang 

benar, efisien dan mudah dipahami buat mereka. Keunggulan dari Realistic 

Mathematics Education (RME) memberikan pengertian yang jelas kepada siswa 

cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak bisa harus 

sama antara yang satu dengan orang yang lain. Setiap orang bisa menemukan atau 

menggunakan cara sendiri, asalkan orang itu sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan soal atau masalah tersebut. Selanjutnya, dengan membandingkan 

cara penyelesaian yang satu dengan cara penyelesaian yan lain, akan bisa 

diperoleh cara penyelesaian yang tepat, sesuai dengan tujuan dari proses 

penyelesaian masalah tersebut. Model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa 

matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan 

sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang 

tersebut.  

Hal itu memotivasi peneliti untuk mengadakan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education, 

karena RME suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari 

yang bisa dibayangkan oleh siswa dan siswa dituntut untuk membangun 

pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui Model Pembelajaran Realistic 

Mathematics Education guru berfungsi sebagai pembimbing sedangkan siswa 

berusaha menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada guru melainkan melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam 

aktivitas kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat meningkatkan pengalaman 

belajar dan mudah memahami materi, konsep yang dipelajari. Siswa cenderung 
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sulit menerima materi apabila tidak ada bukti secara nyata yang berhubungan 

dengan kehidupan seharihari sehingga peneliti untuk menyikapi keadaan tersebut 

salah satunya pembelajaran dengan menggunanakan  Model Realistic 

Mathematics Education.  

Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk 

mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education pada materi segiempat siswa kelas VII B semester II tahun pelajaran 

2016/2017 di SMP Negeri 3 Pasirian, (2) Untuk mengetahui apakah penggunaan 

model pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan 

aktivitas matematika siswa pada materi segiempat siswa kelas VII B semester II 

tahun pelajaran 2016/2017 di SMP Negeri 3 Pasirian, (3) Untuk mengetahui 

apakah penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi segiempat siswa kelas 

VII B semester II tahun pelajaran 2016/2017 di SMP Negeri 3 Pasirian.  

  

METODE   

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) atau sering disingkat PTK. Penelitian Tindakan Kelas memiliki peranan 

yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila 

diimplementasikan dengan baik dan benar. Pada penelitian ini melaksanakan 

selama dua siklus sampai berhasil adanya peningkatan, masing-masing siklus 

terdiri 4 kali pertemuan, 3 kali pembelajaran dan 1 kali ulangan. Setiap siklus 

meliputi 4 tahapan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Subjek penelitian terdiri dari 

29 siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Pasirian.  

Prosedur pengambilan data yang digunakan adalah hasil pengamatan 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian pada setiap siklus 

I, dan siklus II selama mengikuti proses pembelajaran adalah observasi dan tes. 

Indikator Keberhasilan dalam penelitian bersumber dari hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran matematika VII B bahwa aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa pada konsep yang dibelajarkan diharapkan adanya peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar matematika sesuai nilai yang diperoleh oleh masing-

masing siswa. Minimal 75% dari jumlah siswa mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM  75) dan minimal 70% dari jumlah aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar yang ditetapkan oleh SMP Negeri 3 Pasirian. Instrumen 

penelitian berupa lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa 

dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Sumber data dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa sumber, yakni siswa, guru dan teman sejawat. Data yang 

dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian 

dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian pada Tindakan I  

Tahap perencanaan yaitu (1) Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) materi bangun datar dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education, (2) Mempersiapkan alat dan 

bahan ajar materi Persegi Panjang, (3) Menyusun instrumen lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa untuk setiap pertemuan, (4) Menyusun Lembar 
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Kerja Siswa (LKS) untuk setiap pertemuan, (5) Menyusun soal tes hasil belajar 

atau ulangan harian I.  

Tahap pelaksanaan yaitu pertemuan pertama tentang menjelaskan 

pengertian persegi panjang menurut sifatnyadan menjelaskan sifat sifat persegi 

panjang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Pertemua kedua yaitu 

menurunkan rumus keliling dan luas bangun persegi panjang. Pertemuan ketiga 

yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan 

luas bangun persegi panjang. Pertemuan keempat melaksanakan Ulangan Harian 

Siklus I.  

Tahap observasi, dalam penelitian ini terdiri dari 2 observer yaitu teman sejawat 

dan guru mata pelajaran matematika. Tugas observer dalam melakukan 

pengamatan pada tindakan ini berpedoman pada lembar observasi yang telah 

disediakan oleh peneliti. Hasil aktivitas guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

1 berikut.  

  
Tabel 1. Hasil Analisis Aktivitas Guru dalam Model Realistic 

 
 Pertemuan I  Pertemuan II  Pertemuan III  

 77%  85%  85%  82%  Sangat Baik  

 
  

Hasil aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 2 berikut.  
Tabel 2. Hasil Analisis Aktivitas Siswa dalam Model Pembelajaran Realistic Mathematics 

Education  

No  Aspek yang diamati  Persentase (%)  

1  Antusias siswa dalam pembelajaran  64%  

2  Respon siswa selama proses pembelajaran  62%  

3  Keaktifan siswa dalam pembelajaran  65%  

4  Diskusi dalam kelompok  66%  

5  Pengerjaan LKS dalam pembelajaran  89%  

 Persentase rata-rata setiap siklus  69%  

  

Hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 3 berikut.  
Tabel  3. Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I   

No  Hasil Belajar  Tes Siklus I  

1  Rata-rata Nilai  80,3  

2  Nilai tertinggi  98  

3  Nilai Terendah  60  

4  Jumlah Siswa Tuntas  22  

5  Jumlah Siswa Tidak Tuntas  7  

 % Ketuntasan Klasikal  76  

  

 Tahap refleksi, Refleksi dilakukan untuk menentukan tindakan I telah berhasil 

atau perlu dilakukan perbaikan. Adapun usaha yang dilakukan agar siswa dapat 

lebih meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya pada siklus II yaitu: (1) Guru 

memberi penghargaan (reward) kepada semua siswa yang telah mampu 

Mathematics Education   

Persentase Aktivitas   Guru   
Rata  -    rata   Kategori   
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mengungkapkan pendapatnya, mampu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

dan mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, (2) Guru 

memberikan pertanyaanpertanyaan kepada siswa agar ada respon yang baik, (3) 

Guru harus bisa membuat suasana kelas yang aktif dan tidak ramai, (4) Guru 

menganjurkan kepada semua siswa untuk selalu belajar dan latihan soal tentang 

bangun datar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar saat guru 

memberikan tugas kelompok siswa dapat berdiskusi dengan baik, (5) Guru 

melakukan bimbingan dengan memberikan motivasi dan membangkitkan rasa 

percaya diri pada siswa sehingga diharapkan siswa lebih percaya diri dan lebih 

berani mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat 

serta membuat kesimpulan dan lebih semangat untuk belajar.  

  

Hasil Penelitian pada Tindakan II  

Tahap perencanaan yaitu (1) Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) materi bangun datar dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education, (2) Mempersiapkan alat dan 

bahan ajar materi Persegi, (3) Menyusun instrumen lembar observasi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa untuk setiap pertemuan, (4) Menyusun Lembar Kerja 

Siswa (LKS) untuk setiap pertemuan, (5) Menyusun soal tes hasil belajar atau 

ulangan harian II.  

Tahap pelaksanaan yaitu pertemuan pertama tentang menjelaskan 

pengertian persegi panjang menurut sifatnyadan menjelaskan sifat sifat persegi 

ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Pertemua kedua yaitu menurunkan 

rumus keliling dan luas bangun persegi. Pertemuan ketiga yaitu menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan  menghitung keliling dan luas bangun persegi. 

Pertemuan keempat melaksanakan Ulangan Harian Siklus II.  

Tahap observasi  

Hasil aktivitas guru pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4 berikut.  
Tabel 4. Hasil Analisis Aktivitas Guru dalam Model Pembelajaran Realistic  

 
 Pertemuan I  Pertemuan II  Pertemuan III  

 85%  92%  100%  92%  Istimewa  

 
  

Hasil aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 5 berikut.  
Tabel 5. Hasil Analisis Aktivitas Siswa dalam Model Pembelajaran Realistic Mathematics 

Education  

No  Aspek yang diamati  Persentase (%)  

1  Antusias siswa dalam pembelajaran  73%  

2  Respon siswa selama proses pembelajaran  71%  

3  Keaktifan siswa dalam pembelajaran  79%  

4  Diskusi dalam kelompok  73%  

5  Pengerjaan LKS dalam pembelajaran  90%  

 Persentase rata-rata setiap siklus  77%  

  

Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 6 berikut.  

Mathematics Education   

Persentase Aktivitas   Guru   
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Tabel  6. Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II  

No  Hasil Belajar  Tes Siklus II  

1  Rata-rata Nilai  87  

2  Nilai tertinggi  100  

3  Nilai Terendah  46  

4  Jumlah Siswa Tuntas  27  

5  Jumlah Siswa Tidak Tuntas  2  

 % Ketuntasan Klasikal  93  

  

Tahap refleksi, Refleksi dilakukan untuk menentukan tindakan I telah berhasil 

atau perlu dilakukan perbaikan. Adapun keberhasilan yang diperoleh selama 

siklus II ini adalah sebagai berikut: (1) Aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung sudah mengarah ke model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education, (2) Siswa sudah mampu membangun kerja sama dalam 

kelompok untuk memahami tugas yang diberikan guru, (3) Meningkatnya 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

model pembelajaran Realistic Mathematics Education didukung oleh 

meningkatnya aktivitas guru dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana 

pembelajaran yang aktif, (4) Meningkatnya aktivitas siswa dalam melaksanakan 

evaluasi terhadap kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran, (5)  

Meningkatnya hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II.  

  

PEMBAHASAN  

Berdasarkan dari hasil observasi aktivitas guru untuk mengetahui 

keberhasilan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

diperoleh persentase pada siklus I, pertemuan pertama yaitu 77%, pertemuan 

kedua yaitu 85%, dan pertemuan ketiga yaitu 85% sehingga rata –rata persentase 

untuk siklus I sebesar 82% dengan kriteria “sangat baik”. Persentase pada siklus 

II, pertemuan kelima yaitu 85%, pertemuan keenam yaitu 92%, dan pertemuan 

ketujuh yaitu 100% sehingga rata –rata persentase untuk siklus II sebesar 92% 

dengan kriteria “istimewa”. Secara umum peningkatan ratarata presentase 

aktivitas guru dari siklus I ke siklus II diperoleh sebesar 10%.  

Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

yaitu pada saat pembelajaran siklus I dan II sedang berlangsung. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa yang 

telah disiapkan oleh guru untuk mengamati aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai oleh gurus untuk mengukur 

aktivitas masing – masing siswa ada 5, yaitu antusias siswa dalam pembelajaran, 

respon siswa selama proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam pembelajaran, 

diskusi dalam kelompok dan pengerjaan LKS dalam pembelajaran. Hasil 

observasi aktivitas belajar siswa selama pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education pada siklus I yaitu, antusias siswa 

dalam pembelajaran masih kurang  yaitu 64%, respon siswa selama proses 

pembelajaran masih kurang yaitu 62%, keaktifan siswa dalam pembelajaran masih 

kurang yaitu 65%, diskusi dalam kelompok masih kurang, yaitu 66%, dan 

pengerjaan LKS dalam pembelajaran persentasenya juga 89%. Didapatkan rata-

rata persentase aktivitas siswa pada siklus I yaitu 69% termasuk dalam kategori 
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Aktif. Pada siklus II, guru dan siswa mulai terbiasa menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education. Hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus II yaitu, antusias siswa dalam pembelajaran yaitu 73%, respon siswa 

selama proses pembelajaran yaitu 71%, keaktifan siswa dalam pembelajaran yaitu 

79%, diskusi dalam kelompok yaitu 73%, dan pengerjaan LKS dalam 

pembelajaran persentasenya juga 90%. Rata-rata persentase aktivitas siswa pada 

siklus II yaitu 77% tergolong kategori Aktif. Persentase aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 8%.   

Analisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah 

proses belajar mengajar setiap siklusnya dilakukan dengan cara memberikan 

ulangan harian yang dilakukan setiap akhir  siklus berupa soal uraian sebanyak 6 

soal. Guru menghitung peningkatan hasil belajar siswa menggunakan nilai rata-

rata yang dicapai siswa pada setiap siklusnya setelah diadakan ulangan harian. 

Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata ulangan harian siklus I sebesar 80,3. 

Persentase ketuntasan siklus I adalah 76%, 22 siswa tuntas dan 7 siswa tidak 

tuntas karena nilainya dibawah KKM. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan 

siswa dalam mengikuti ulangan harian. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

ulangan harian II sebesar 87.  Jika dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa antara 

siklus I dan siklus II, telah terjadi peningkatan sebesar 6,7. Persentase ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal pada siklus II ini sebesar 93% yaitu 27 siswa tuntas 

dan 2 siswa tidak tuntas. Sehingga persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

antara siklus I dan siklus II meningkat sebesar 17%.   

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : (1) Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education pada materi bangun datar persegi panjang dan persegi di kelas VII B 

SMP Negeri 3 Pasirian dapat berjalan dengan baik, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (a) memahami masalah kontekstual, (b) menjelaskan masalah 

kontekstual, (c) menyelesaikan masalah kontekstual, (d) membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban siswa, (e) menyimpulkan.  

Dari persentase rata-rata aktivitas guru siklus I 82% ke siklus II 92% atau 

meningkat sebanyak 10%, (2) Penerapan model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education pada materi bangun datar persegi panjang dan persegi 

pada pembelajaran matematika terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Pasirian. Dari persentase rata-rata aktivitas 

belajar siswa siklus I 69% ke siklus II 77% atau meningkat sebanyak 8%, (3) 

Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics Education bangun datar 

persegi panjang dan persegi pada pembelajaran matematika terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Pasirian. Dari 

persentase ketuntasan klasikal siklus I 76% ke siklus II 93% atau meningkat 

sebanyak 17%.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education materi bangun datar persegi panjang dan persegi 

pembelajaran siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Pasirian Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang tahun ajaran 2016/2017,  maka saran yang diberikan adalah: 

Bagi guru, (1) Penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics Education 

tidak hanya bisa diterapkan pada pelajaran matematika materi bangun datar 
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persegi panjang dan persegi, tetapi juga pada pelajaran matematika materi lainnya, 

(2) Dengan melihat adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, maka diharapkan guru dapat menggunakan model  

pembelajaran Realistic Mathematics Education sebagai alternatif dalam proses 

pembelajaran matematika. Bagi siswa, (1) Lebih aktif berinteraksi dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga akan memiliki keterampilan-keterampilan sosial dalam 

bekerja sama, berbagi tugas, bertanggung jawab,  dan menghargai pendapat orang 

lain, (2) Memperhatikan peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi di 

lingkungannya sehingga tidak merasa asing (tidak tahu) terhadap masalah-

masalah yang actual, (3) Siswa sebaiknya tidak beranggapan bahwa pelajaran 

matematika sulit karena dengan Model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education peljaran matematika lebih mudah dimengerti. Bagi sekolah, (1) Model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education hendaknya dapat dijadikan salah 

satu metode sebagai landasan dalam melaksanakan pembelajaran matematika, 

karena dapat meningkatakan prestasi siswa khususnya pada materi soal cerita, (2) 

Sekolah sebaiknya menggunakan Model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Bagi peneliti lain, (1) 

Penelti sebaiknya menggunakan Model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, (2) Penelitian 

sebaiknya tidak hanya tentang upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi juga variabel lain 

yang ditingkatkan seperti pengembangan materi pembelajaran matematika serta 

bidang ilmu yang lain.  
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Abstrak 

Saat ini sering dijumpai siswa yang masih mengalami 

kesulitan mengoperasikan bilangan bulat. Hal ini dikarenakan siswa 

belum mengenal dengan baik tentang wawasan number sense. Tujuan 

dari penulisan artikel ini adalah mengidentifikasi jenis kesulitan dalam 

mengoperasikan bilangan bulat. Jenis penelitian adalah deskriptif 

eksploratif. Subjek adalah kelas V dengan jumlah 18 siswa. 

Pelaksanaan penelitian dengan cara memberikan soal sejumlah 5 soal 

kepada siswa kelas V pada bulan Oktober. Dari hasil analisis 

ditemukan bahwa jenis kesulitan mengoperasikan bilangan bulat siswa 

dengan kategori tinggi disebabkan kurang kreatifnya siswa sehingga 

mengakibatkan number sense siswa tergolong rendah. Padahal siswa 

telah dibekali konsep number sense, namun banyak siswa masih 

terbiasa menggunakan strategi yang masih prosedural. 

Kata kunci: Number Sense, Bilangan Bulat, Identifikasi Jenis 

Kesulitan 

 

Operasi bilangan bulat merupakan materi yang penting untuk dikuasai oleh 

siswa (Musser, 2011). Hal ini dikarenakan materi operasi bilangan bulat 

merupakan materi prasyarat dan mendasar yang sangat penting dalam matematika 

sekolah (Utami, 2016). Dari pernyataan tersebut dinyatakan bahwa penguasaan 

operasi bilangan bulat merupakan hal yang wajib dipelajari di kelas rendah, 

karena siswa harus menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Penguasaan operasi bilangan 

yang baik, dapat membuat siswa mengenal lebih dalam dan terampil berhitung. 

Keterampilan berhitung sangat erat dengan number sense siswa (Sa’dijah, 

2013). Number sense merupakan pemahaman umum siswa tentang bilangan dan 

operasinya yang memiliki wujud nyata berupa strategi-strategi yang berguna dan 

efisien, antara lain perhitungan mental dan estimasi dalam menjawab masalah 

operasi bilangan (Yang, 2003). Namun pada kenyataan di lapangan, menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa sangat lemah dalam materi operasi bilangan (Susanto, 

2016). Penemuan senada ditemukan oleh Reys dan Yang (1998) bahwa siswa 

tingkat enam sampai delapan di Taiwan sukses mengerjakan perhitungan secara 

tertulis namun lemah dalam number sense. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

dengan number sense yang lemah mengakibatkan kesulitan belajar operasi 

bilangan pada siswa. 
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Kesulitan belajar  merupakan keadaan siswa yang memiliki masalah dalam 

memahami angka, kualitas dalam menggunakan simbol matematika dan konsep 

matematika, dan ketidakmampuan menerapkan prinsip matematika untuk 

memecahkan masalah (Khing, 2016). Sedangkan menurut Sutisna (2010), 

kesulitan belajar matematika adalah keadaan dimana siswa mengalami kendala 

dalam memperoleh, menerima, dan menyerap pengetahuan pada mata pelajaran 

matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesulitan mengoeprasikan bilangan 

bulat merupakan keadaan siswa dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan 

adanya kesalahan mengerjakan atau ketidak mampuan menjawab soal tentang 

operasi bilangan bulat.  

Berdasarkan pentingnya penguasaan operasi bilangan bulat yang 

menerapkan number sense, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan keadaan number sense siswa dan untuk mengidentifikasi jenis 

kesulitan mengoperasikan operasi bilangan bulat yang menerapkan number sense 

siswa kelas V SD Kemala Bhayangkari Porong. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Kemala Bhayangkari Porong Kab. 

Sidoarjo yang berjumlah 18 siswa. Waktu pelaksanaan penelitian pada semester 

ganjil tepatnya bulan Oktober tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif untuk mengidentifikasi jenis 

kesulitan belajar yang dilakukan oleh siswa ditinjau dari number sense siswa. 

Pada penelitian ini siswa diminta untuk menyelesaikan tes tentang operasi 

bilangan bulat khususnya operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk 

mengetahui number sense siswa diberikan indikator-indikator number sense yang 

diadaptasi dari Yang dan Li (2008). Diantaranya: (1) siswa dapat memahami 

makna bilangan, operasi bilangan, dan hubungan antar bilangan; (2) siswa dapat 

menggunakan berbagai representasi bilangan dan operasi bilangan dalam berbagai 

cara; (3) siswa dapat menguraikan dan menyusun kembali bilangan secara 

fleksibel; dan (4) siswa mampu menjawab dan memutuskan jawaban secara logis. 

Sedangkan untuk mengklasifikasikan jenis kesulitan belajar siswa, diberikan 

beberapa kriteria yang diadaptasi dari Kosc (1974) dalam Murtadio (2013). 

Kriteria tersebut diantaranya: (1) kesulitan belajar konsep matematika; (2) 

kesulitan belajar memanipulasi atau pencacahan kuantitas; (3) kesulitan belajar 

membaca simbol seperti angka; (4) kesulitan belajar menulis simbol; (5) kesulitan 

belajar dalam menemukan ide yang berhubungan dengan matematika; dan (6) 

kesulitan belajar dalam mengoperasikan bilangan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada umumnya materi operasi bilangan sudah siswa dapatkan pada kelas 

rendah, namun pada kenyataannya di kelas tinggi seperti pada kasus ini di kelas V 

SD Kemala Bhayangkari Porong Kabupaten Sidoarjo masih kesulitan 

mengerjakan soal-soal operasi bilangan bulat. Hasil jawaban siswa dalam 

melakukan operasi bilangan bulat, dipilih 5 jawaban yang mewakili dari 18 

jawaban siswa dengan kriteria yang paling berbeda. Kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal operasi bilangan bulat terlihat dari hasil pekerjaan siswa sebagai 

berikut: 
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a. Hasil pekerjaan siswa A (SA) 

 
Gambar 1 

 

Berdasarkan hasil jawaban dari siswa A (SA), pada jawaban kasus pertama 

SA melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan cara yang cukup 

kreatif. SA melakukan dengan cara mengklasifikasikan  bilangan bulat dengan 

berpasang-pasangan, kemudian ia menjumlahkannya. Hasil dari menjumlahakan 

bilangan bulat yang berpasangan tersebut, akan dijumlahkan lagi dengan pasangan 

yang lain. SA mampu menghubungkan antar bilangan bulat. Selain itu SA juga 

dapat mengurai serta menyusun kembali bilangan bulat agar dapat mempermudah 

menghitung secara fleksibel. Artinya number sense SA mulai muncul pada 

jawaban nomor 1. Namun SA mengalami kesalahan pada penjumlahan bilangan 

bulat. SA masih belum menguasai operasi bilangan bulat dengan baik. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Rachmatiyar (2014) menyatakan bahwa banyak siswa 

yang masih mengalami kesalahan terutama kesalahan perhitungan pada bilangan 

bulat. Selain itu, hasil SA menunjukkan bahwa SA mengami ketidakmampuan 

dalam mengoperasikan 3 + 4 yang menghasilkan nilai 9. SA kurang teliti dalam 

menghitung. SA mengalami kesulitan dalam mengoperasikan bilangan bulat.  

Pada hasil jawaban kasus kedua, SA mampu mengurai bilangan bulat 

dengan cara menjumlahkan dua bilangan bulat agar memiliki hasil 10. SA cukup 

mampu mengurai dengan baik. Namun SA kurang mengasah kreativitasnya dalam 

mengurai bilangan bulat. Terlihat dalam jawaban SA bahwa SA hanya 

menjumlahkan dua bilangan saja. Padahal masih banyak cara untuk mendapatkan 

hasil 10. SA mengalami kesulitan dalam mencacah bilangan bulat dan SA 

mengalami kesulitan dalam menemukan ide-ide yang berhubungan dengan 

operasi bilangan bulat. 
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b. Hasil pekerjaan siswa B (SB) 

 

 
Gambar 2 

 

Berdasarkan hasil jawaban siswa B (SB), dapat dilakukan analisis sebagai 

berikut. SB menjawab soal pertama dengan cara menjumlahkan bilangan bulat 

dengan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjumlahkan 

bilangan bulat dari 1 sampai 5 dan kelompok kedua menjumlahkan bilangan bulat 

dari 6 sampai 10. SB menganggap cara ini dapat mempermudah SB untuk 

menghitung. Artinya number sense pada SB sudah mulai muncul pada kasus 

pertama. Namun pada kenyataannya SB menghitung dengan hasil yang tidak 

tepat. SB menjumlahkan 1 sampai 5 dengan hasil 16. Meskipun pada kelompok 

kedua SA menjumlahkan secara tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa SB 

kurang memahami operasi bilangan bulat.  

Pada kasus kedua, hasil jawaban SB sudah mengarah kepada jawaban yang 

dimaksud. Namun SB masih melakukan hal yang sama dengan teman lainnya 

dengan cara menjumlahkan hanya dengan dua bilangan bulat saja. Kreativitas SB 

masih belum nampak. Kemudian dalam hal penulisan, SB kurang memahami 

penulisan dengan baik. SB menjeda antar jawaban dengan tanda koma yang tidak 

dibenarkan dalam matematika. SB tidak memahami makna simbol-simbol dalam 

matematika. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramlah 

(2015) bahwa masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam 

penulisan simbol matematika secara sistematis sehingga menyebabkan kesalahan 

fakta. Dalam penelitian ini, SB mengalami kesulitan dalam menuliskan simbol-

simbol matematika. 

c. Hasil pekerjaan siswa C (SC) 

 
Gambar 3 
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Berdasarkan hasil jawaban dari siswa C (SC) dapat diketahui bahwa SC 

mengoperasikan bilangan bulat khususnya menjumlahkannya dengan cara 

prosedural. SC masih membiasakan dirinya menjumlahkan secara urut dari depan 

ke belakang. Ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara 

bilangan-bilangan tersebut. Number sense SC masih belum terlihat menonjol 

dalam mengoperasikan bilangan yang lebih efisien. Terlebih, SC salah dalam 

mengoperasikan bilangan bulat. Seharusnya ia lebih teliti dalam menjumlahkan 

bilangan. Hal tersebut juga terjadi dalam penelitian Ugi (2016) bahwa siswa 

masih mengalami kesalahan dalam mengoperasikan bilangan bulat terutama 

perkalian dan penjumlahan bilangan bulat. Dalam penelitian ini terlihat dalam 

hasil pekerjaannya, SC awalnya menjumlahkan bilangan 1 dan 2. Kemudian ia 

menuliskan hasilnya di bawah bilangan 1 dan 2 dengan hasil 3. Namun SC 

mengalami kesalahan saat mengoperasikan. Ia tidak menjumlahkan dengan 3 

namun mengalikannya. SC mengalami kesulitan dalam mengoperasikan bilangan 

bulat. Dapat dikatakan pula bahwa SC mengalami kesulitan membedakan simbol 

perkalian dengan penjumlahan pada bilangan bulat. 

Pada kasus kedua, SC dapat dikatakan melakukan operasi bilangan bulat 

yang paling berbeda di antara 18 siswa yang lain. SC melibatkan operasi 

pengurangan. Padahal soal tersebut telah menjelaskan bahwa hanya ada operasi 

penjumlahan. SC kurang memahami maksud dari soal. Namun dapat dikatakan 

bahwa number sense SC pada kasus kedua ini cukup dapat diterima dengan baik. 

Salah satu kemungkinan yang dilakukan SC ingin menjumlahkan 5 dengan 6 

namun melebihi dengan jawaban yang diinginkan soal. Kemudian ia mencoba 

dengan mengurangkan dengan 1. Sehingga terbentuk jumlah 10. Pada jawaban SC 

juga dapat dilihat bahwa SC telah mencoba satu jawaban yang melibatkan 3 

angka. Sehingga SC sudah mulai menggunakan number sensenya untuk mengatasi 

permasalahan pada kasus kedua. 

 

d. Hasil pekerjaan siswa D (SD) 

 
Gambar 4 

 

Berdasarkan hasil jawaban siswa D (SD) pada kasus pertama, SD mencoba 

menjumlahkan dengan cara mengacak bilangan-bilangan yang ada. SD 

menjumlahkan di mulai dengan bilangan 10. SD menjumlahkan dengan tak 

berpola. Hasil yang didapatkan SD tepat yakni 55. Namun ada yang rumpang 

dalam proses penjumlahan bilangan bulat tersebut. SD mungkin tidak menulis 
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bilangan bulat secara lengkap. Sehingga dapat dikatakan number sense SD cukup 

terlihat dengan perhitungan mental yang ditulis tidak secara lengkap. Sehingga 

kesulitan yang dialami oleh SD dapat teratasi dengan strategi yang digunakan. Hal 

ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lahinda (2015) bahwa 

control kognitif yang baik dapat dilihat pada siswa dengan tingkat kemampuan 

tinggi dimana siswa selalu memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah 

tentang menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. 

Pada kasus kedua, SD hanya mampu memilih dengan 3 cara saja untuk 

mengurai bilangan-bilangan bulat sehingga ketika bilangan bulat tersebut 

dijumlahkan, maka diperoleh hasil 10. SD juga belum mengembangkan 

kreativitasnya dalam mengurai bilangan bulat. Masih berpaku pada penjumlaha 

dua bilangan bulat. Sehingga number sense SD pada kasus kedua ini masih belum 

terlalu muncul. SD mengalami kesulitan untuk menemukan ide-ide yang berkaitan 

dengan pencacahan kuantitas suatu operasi bilangan bulat. 

 

e. Hasil pekerjaan siswa E (SE) 

 
Gambar 5 

 

Pada hasil jawaban siswa E (SE), diperoleh analisis bahwa SE sudah 

memiliki number sense yang cukup kuat. Hal ini terbukti dari penjumlahan yang 

tak biasa dilakukan. SE mengelompokkan dua bilangan bulat yang kemudian 

menjumlahkan dua bilangan bulat tersebut sehingga terbentuk jumlah 10. 

Sehingga SE menemukan hasil yang tepat. Kesulitan yang terjadi pada SE dapat 

diredam dengan number sense yang dimilikinya. 

Pada kasus kedua, SE merupakan satu-satunya siswa yang memiliki sense 

yang tinggi. Terlihat bahwa SE mencacah bilangan bulat dengan melibatkan 

empat bilangan. Selain itu SE sangat memahami maksud dari soal. SE juga 

mencoba menjumlahkan dengan tiga angka dan angka-angka yang digunakan 

tersebut bukanlah angka yang sama. Siswa dengan number sense yang baik akan 

menggunakan intuisinya yang kemudian dapat digunakan untuk merencanakan 

penyelesaian masalah matematika (Johnny dan Mohamed, 2010). Dalam kasus ini 
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SE cukup melibatkan number sense  dalam mengatasi masalah. Sehingga dapat 

dikatakan SE belum mengalami kesulitan yang signifikan terhadap operasi 

bilangan bulat yang melibatkan number sense siswa.  

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa di atas mengenai kesulitan belajar 

operasi bilangan ditinjau dari  number sense dapat dinyatakan melalui poin 

penting di bawah ini: 

1. Kurangnya pemahaman siswa terhadap soal operasi bilangan bulat. 

2. Kurangnya  kreativitas siswa dalam mengoperasikan bilangan bulat sehingga 

diperoleh jawaban yang biasa dilakukan dan masih prosedural. 

3. Kurangnya pemahaman siswa akan penulisan yang sistematis sesuai dengan 

simbol-simbol matematika. 

4. Kurangnya kreativitas siswa dalam menjawab soal sehingga siswa tidak 

menemukan ide-ide yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat yang 

mengakibatkan siswa berpaku dalam satu jawaban saja. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa di atas, dapat dinyatakan bahwa 

masih banyak siswa yang masih belum memiliki number sense. Hal ini terlihat 

bahwa siswa mengalami kelemahan pada makna dan operasi bilangan bulat dan 

mengurai suatu bilangan bulat sehingga mendapatkan jawaban yang tidak 

fleksibel. Sehingga dari beberapa kelemahan-kelemahan siswa yang terjadi pada 

kelas V SD Bhayangkari Porong ini dapat dikatakan bahwa siswa mengalami 

kesulitan mengoperasikan bilangan bulat yang menerapkan number sense. 

Kesulitan-kesulitan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis kesulitan 

belajar, diantaranya: (1) kesulitan dalam memahami konsep operasi bilangan bulat 

secara tertulis; (2) kesulitan dalam memanipulasi atau mencacah kuantitas pada 

operasi bilangan bulat; (3) kesulitan dalam menemukan ide-ide yang berkaitan 

dengan operasi bilangan bulat; (4) kesulitan dalam menulis simbol pada operasi 

bilangan bulat secara sistematis; dan (5) kesulitan dalam mengoperasikan 

bilangan bulat secara tepat, cepat dan beragam. Sehingga kesulitan belajar operasi 

bilangan bulat yang dialami siswa kelas V SD Kemala Bhayangkari Porong 

tergolong tinggi yang diakibatkan oleh number sense siswa yang sangat rendah. 

Oleh sebab itu saran peneliti yakni perlu adanya penanganan segera dalam 

meredam kesulitan siswa agar tidak menjadi permasalahan yang berlanjut. 

Penanganan tersebut dapat berupa pembelajaran yang melibatkan number sense 

agar siswa lebih peka terhadap permasalahan matematika yang terkait dengan 

bilangan. 
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Abstrak 

 Berpikir kritis diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

kemampuan dan disposisi berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan 

bagian yang penting dalam pendidikan dan merupakan kemampuan 

kognitif yang harus selalu ditingkatkan. Selain itu berpikir kritis 

merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh peserta 

didik dalam memecahkan masalah matematika. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui profil kemampuan berpikir kritis siswa 

yang memiliki kemampuan matematika tinggi dan rendah dalam 

memahami konsep grafik fungsi kuadrat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMK Prajnaparamita Malang di Kelas X Farmasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan siswa yang memiliki 

kemampuan matematika tinggi dalam tahap interpretasi masuk dalam 

kategori sangat kritis, dalam tahap analisis, eksplanasi dan inferensi, 

serta evaluasi dan regulasi diri masuk dalam kategori kritis. 

Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan matematika rendah 

dalam tahap interpretasi dan analisis masuk dalam kategori cukup 

kritis, dalam tahap eksplanasi, inferensi, evaluasi dan regulasi diri 

masuk dalam kategori kurang kritis. 

Kata kunci : Kemampuan berpikir kritis, konsep grafik, grafik fungsi 

kuadrat  

 

Pada era global semua informasi dengan mudah dapat diakses melalui 

internet. Kondisi ini membuat masing-masing individu harus lebih selektif dan 

berhati-hati dalam menyaring informasi untuk mendapatkan informasi yang benar 

dan dapat dipercaya. Kemampuan berpikir untuk membedakan antara informasi 

yang benar dan dapat dipercaya dengan hoax adalah kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar 

kita tidak membuat kesalahan dalam menilai lingkungan(As’ari, 2014). Berpikir 

kritis adalah berpikir logis dan reflektif yang difokuskan pada pengambilan 

keputusan yang dipercayai atau dilakukan(Ennis, 1993). Berpikir kritis 

diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu kemapuan berpikir kritis dan disposisi 

berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis mengarah pada aspek kognitif, 

sedangkan disposisi berpikir kritis mengarah pada aspek afektif (Vieira, Tenreciro 

& Martins, 2011). 

Berpikir kritis merupakan bagian yang penting dalam pendidikan dan 

merupakan kemampuan kognitif yang harus selalu ditingkatkan. Oleh karena itu 

kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan disekolah, karena sekolah 

merupakan salah satu tempat yang dapat membekali individu dengan kemampuan 
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berpikir kritis (Zhou, Huang & Tian, 2013). Selain itu berpikir kritis merupakan 

kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam memecahkan 

masalah matematika. Oleh karena itu guru dituntut untuk memberikan 

pengalaman yang membuat siswa menjadi pemikir yang kritis (As’ari, 2014). 

Pembelajaran yang cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis adalah pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Kemampuan untuk 

memecahkan masalah dilandasi oleh penguasaan konsep yang baik.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu guru 

matematika di SMK Prajnaparamita Malang, pembelajaran matematika masih 

terfokus untuk mengejar nilai hasil ujian. Nilai hasil ujian yang tinggi dianggap 

sebagai suatu keberhasilan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika 

saat ini cenderung melatih siswa terampil menjawab tanpa memahami dan 

menguasai konsep secara menyeluruh sehingga penguasaan, kemampuan berpikir 

kritis, dan pemahaman siswa cenderung diabaikan. Hal tersebut merupakan 

dampak dari tuntutan kelulusan siswa sekolah yang diukur berdasarkan hasil 

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS).  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil kemampuan berpikir 

kritis siswa berdasarkan kemampuan matematika yang tinggi dan rendah. Oleh 

karena itu diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi tentang 

kemampuan berpikir kritis siwa dalam memahami konsep matematika sehingga 

membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.  

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan di atas, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif yang 

berupaya untuk mengetahui bagaimana profil kemampuan berpikir ktitis siswa 

dalam memahami konsep grafik fungsi kuadrat. Data utama penelitian ini berupa 

kata-kata tertulis yang diperoleh dari penggunaan instrumen berupa tes tulis yang 

terdiri dari 3 soal pada materi grafik fungsi kuadrat yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana profil kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami 

konsep fungsi kuadrat.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Prajnaparamita Malang. Sekolah 

tersebut dipilih karena pembelajaran di sekolah tersebut masih tergolong 

pembelajaran yang konvensional, sehingga masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep matematika. Subjek  penelitian ini adalah satu 

siswa yang memiliki kemampuan matematika tinggi, dan satu siswa yang 

memiliki kemampuan matematika rendah. Subjek penelitian ini dipilih pada kelas 

X Jurusan Farmasi pada semester ganjil.  

Data hasil tes kemampuan matematika siswa pada materi grafik fungsi 

kuadrat kemudian dianalisis untuk mengelompokkan siswa menjadi tiga bagian 

yaitu kelompok yang berkemampuan matematika tinggi, kelompok yang 

berkemampuan matematika sedang, dan kelompok yang berkemampuan 

matematika rendah. Kemudian dari kelompok berkemampuan tinggi dan rendah 

dipilih satu orang berdasarkan pertimbangan dari guru matematika. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah saja karena 

peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana perbedaan antara subjek yang 

kemampuan matematikanya tinggi dan rendah dilihat dari kemampuan berpikir 

kritisnya dalam memahami konsep fungsi kuadrat.  
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Kategori kemampuan siswa dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang 

diadaptasi dari Arikunto (2010) dengan modifikasi. Siswa dengan kategori 

kemampuan matematika tinggi memiliki skor tes 81 ≤ skor tes ≤ 100, siswa 

dengan kategori kemampuan matematika sedang memiliki skor tes 61 ≤ skor tes 

< 80, dan siswa dengan kategori kemampuan matematika rendah memiliki skor 

tes < 60. Kemudian siswa yang dijadikan subjek penelitian diwawancarai untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat. Data-data tersebut dianalisis untuk 

mengetahui bagaimana profil kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami 

konsep grafik fungsi kuadrat. Enam indikator kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan pendapat Facione (2015) adalah: interpretasi, analisis, evaluasi, 

inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri.  

Aspek penilaian yang digunakan pada penelitian ini disusun berdasarkan 

indikator kemampuan berpikir kritis siswa yang diadaptasi dari Facione (2015) 

dengan modifikasi. Pada tahap interpretasi, siswa masuk dalam kategori sangat 

kritis jika siswa menuliskan apa yang diketahui dan menyebutkan apa yang 

diminta dengan tepat serta menggunakan bahasanya sendiri atau memahami soal 

dengan baik. Siswa masuk dalam kategori kritis jika siswa menuliskan beberapa 

yang diketahui dan menyebutkan apa yang diminta dengan tepat. Siswa masuk 

dalam kategori cukup kritis jika siswa tidak menuliskan apa yang diketahui tetapi 

dapat menyebutkan apa yang diminta dengan tepat. Siswa masuk dalam kategori 

kurang kritis jika siswa menuliskan apa yang diketahui atau ditanyakan pada soal 

kurang tepat. Dan siswa masuk dalam kategori tidak kritis jika siswa tidak 

memahami soal atau tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada 

soal.  

Tahap analisis, siswa masuk dalam kategori sangat kritis jika menggunakan 

lebih dari satu strategi yang benar dan jawabannya benar pula. Siswa masuk 

dalam kategori kritis jika menggunakan satu strategi tertentu dengan benar dan 

mengarah kejawaban yang benar pula. Siswa masuk dalam kategori cukup kritis 

jika menggunakan satu strategi tertentu dengan benar tetapi langkah selanjutnya 

tidak dapat dilanjutkan atau mengarah kejawaban yang salah. Siswa masuk dalam 

kategori kurang kritis jika strategi yang dijalankan kurang relevan. Dan siswa 

masuk dalam kategori tidak kritis jika tidak ada rencana strategi penyelesaian. 

Tahap eksplanasi dan inferensi siswa masuk dalam kategori sangat kritis 

jika menggunakan lebih dari satu prosedur yang benar dan jawabannya benar 

pula. Siswa masuk dalam kategori kritis jika  menggunakan satu prosedur tertentu 

yang benar dan jawabannya benar pula. Siswa masuk dalam kategori cukup kritis 

jika menggunakan satu prosedur tertentu yang benar dan mengarah pada 

kesalahan perhitungan atau mengarah pada jawaban yang salah. Siswa masuk 

dalam kategori kurang kritis jika ada penyelesaian, tetapi prosedur yang 

digunakan tidak jelas. Dan siswa  masuk dalam kategori tidak kritis jika tidak ada 

penyelesaian sama sekali.  

Tahap evaluasi, dan regulasi diri, siswa masuk dalam kategori sangat kritis 

jika melakukan pengecekan pada proses dan jawaban. Masuk dalam kategori 

kritis jika melakukan pengecekan hanya pada prosesnya. Siswa masuk dalam 

kategori cukup kritis jika melakukan pengecekan hanya pada jawaban akhir saja. 

Siswa masuk dalam kategori kurang kritis jika tidak ada pengecekan jawaban 

karena  rencana penyelesaian kurang relevan. Dan siswa masuk dalam kategori 

tidak kritis jika tidak ada pengecekan jawaban karena tidak mengerjakan soal.  
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Dari hasil analisis data kemudian ditarik kesimpulan berupa profil 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep matematika 

matematika.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Prajnaparamita Malang pada kelas X 

Farmasi dengan jumlah siswa 20 orang. Dari hasil pekerjaan siswa, diperoleh data 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep grafik fungsi kuadrat. 

Hasil tes tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi, siswa dengan kemampuan matematika sedang, 

dan siswa dengan kemampuan matematika rendah. Dari hasil pengkategorian 

tersebut peneliti akan melakukan analisis tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kemudian dari hasil pekerjaan siswa dipilih masing-masing satu siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi, dan satu siswa dengan kemampuan matematika 

rendah sebagai subyek penelitian. Dalam pemilihan subyek tersebut berdasarkan 

pertimbangan dari guru matematika disekolah tersebut. Sehingga didapatkan hasil 

siswa dengan kategori kemampuan  matematika tinggi (FC) sebagai Subyek 1 

(S1). Siswa dengan kategori kemampuan matematika rendah (LS) sebagai Subyek 

2 (S2). 

Subjek pertama (S1) dengan kemampuan matematika tinggi menjawab soal 

dengan benar. Berikut hasil jawaban S1 pada tes uraian: 

 
Gambar 1. Hasil jawaban S1 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari siswa dengan kemampuan matematika 

tinggi memperoleh skor tes 85, dari hasil tes dapat dilihat bahwa siswa pada 

indikator interpretasi masuk kategori sangat kritis. Hal itu dibuktikan dengan 

menuliskan semua yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada soal 

tersebut. Pada indikator analisis siswa ini masuk kategori kritis karena siswa 

mampu menghubungkan apa yang diketahui dengan apa yang ditanyakan pada 

masalah tersebut. Siswa juga menggunakan satu strategi tertentu dengan 

menyelidiki sumbu simetri, titik potong grafik dengan sumbu-x dan sumbu-y, titik 

puncak grafik dan mengarah kejawaban yang benar pula. Sehingga pada indikator 

inferensi dan eksplanasi, subjek S1 masuk kategori kritis karena siswa 

menggunakan satu prosedur tertentu yang benar dengan hasil yang benar. Dan 

pada indikator evaluasi dan regulasi diri subyek S1 masuk kategori  kritis, dengan 

cara melakukan analisis perbedaan fungsi dan grafik fungsi yang diberikan. 

Pada subjek S2 yang memiliki kemampuan matematika rendah menjawab 

soal dengan salah. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa yang berkemampuan 

rendah. 

 
Gambar 2. Hasil jawaban siswa S2 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari tes tulis dan wawancara, siswa dengan 

kemampuan matematika rendah memperoleh skor tes 30, dari hasil tes dapat 

dilihat bahwa siswa belum mampu menjawab soal tersebut dengan tepat. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa yang tidak mengarah pada jawaban yang 

diminta oleh soal. Akan tetapi pada indikator  interpretasi siswa S2 masuk dalam 

kategori cukup kritis, terbukti dengan siswa S2 menuliskan nilai determinan 

fungsi yang diberikan. Kemudian pada indikator analisis siswa S2 masuk dalam 

kategori cukup kritis yaitu dengan mensketsa grafik fungsi yang diberikan 

meskipun sketsa masih kurang tepat selain itu S2 juga menggunakan satu strategi 

tertentu tetapi langkah selanjutnya tidak dapat dilanjutkan atau tidak mengarah 

kejawaban benar. Pada indikator eksplanasi dan inferensi siswa S2 masuk dalam 

kategori kurang kritis, ada penyelesaian tapi prosedur tidak jelas. Terbukti dengan 

tidak ada penjelasan atau analisis antara fungsi, grafik fungsi dan nilai 

determinan. Sehingga pada indikator evaluasi dan regulasi diri siswa (S2) masuk 

dalam kategori kurang kritis karena tidak ada pengecekan jawaban antara fungsi 

dan grafik sehingga jawaban yang diberikan kurang relevan dan salah, sangat 

terlihat siswa bingung dengan apa yang ditulis.  

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami suatu konsep ditentukan 

oleh banyak faktor diantaranya kemampuan siswa itu sendiri, keterampilan 

berhitung siswa, pola belajar siswa, motivasi, dan lain-lain. Faktor tersebut 

kebanyakan dari dalan diri siswa itu sendiri, hal ini sependapat dengan penelitian 

Zhu (2007) yang menyimpulkan bahwa selain gender faktor lain mempengaruhi 

kemampuan memahami konsep matematika yaitu faktor psikologis, biologis, dan 

lingkungan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil peneitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

profil kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep fungsi kuadrat 

untuk subyek dengan kemampuan matematika tinggi dalam tahap interpretasi 

menghasilkan kategori sangat kritis, dalam tahap analisis menghasilkan kategori 

kritis, dalam tahap eksplanasi dan inferensi menghasilkan kategori kritis, dan 

dalam tahap evaluasi dan regulasi diri menghasilkan kategori kritis. Sedangkan 

profil kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep fungsi kuadrat 

untuk subyek dengan kemampuan matematika rendah dalam tahap interpretasi 

menghasilkan kategori cukup kritis, dalam tahap analisis menghasilkan kategori 

cukup kritis, dalam tahap eksplanasi dan inferensi menghasilkan kategori kurang 

kritis, dan dalam tahap evaluasi dan regulasi diri menghasilkan kategori kurang 

kritis. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan hasil penelitian 

ini juga dapatditindak lanjuti dengan melakukan penelitian selanjutnya yaitu 

berupa penelitian untuk mengetahui profil disposisi berpikir kritis siswa dalam 

memahami konsep matematika. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan dalam penelitian tentang strategi pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam memahami konsep matematika. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan dalam usaha perbaikan proses pembelajaran bagi siswa, guru, maupun 

sekolah.  
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Abstrak 

Rumah adat Using adalah suatu bangunan tradisional yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal yang dibangun oleh masyarakat suku 

Using, Banyuwangi. Sebagai bagian dari budaya, rumah adat Using 

memiliki banyak hal yang dapat dieksplorasi untuk dapat diketahui 

kaitannya dengan konsep-konsep matematika. Kajian tentang pola 

hidup serta adat istiadat dari suatu masyarakat di suatu daerah yang 

berkaitan dengan konsep-konsep matematika namun tidak disadari 

secara langsung oleh masyarakat dinamakan etnomatematika. Hasil 

eksplorasi terhadap rumah adat Using menunjukkan bahwa terdapat 

konsep geometri dan kekongruenan dalam konstruksi rumah adat 

Using, Banyuwangi.  

Kata kunci: Rumah Adat Using, Etnomatematika, Konsep-konsep 

Matematika. 

 

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang memiliki 

keragaman jenis budaya. Antara satu daerah dengan yang lain, dari Sabang sampai 

Merauke mempunyai wujud budaya yang (bisa) sama dalam proses 

pelaksanaannya tetapi berbeda nama. Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian 

kecil dari Negara Indonesia yang juga memiliki keragaman budaya.  

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten di ujung timur Pulau Jawa 

yang berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso di sebelah barat, 

Kabupaten Situbondo dan Bondowoso di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur 

dan samudra Indonesia di sebelah selatan. Secara fisik Kabupaten Banyuwangi 

terletak pada ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan laut dengan morfologi 

beragam mulai dari dataran rendah/landai di sebagian besar wilayah sampai 

berbentuk gunung (Parwati, Carolita, & Iskandar, 2004). 

Posisi Banyuwangi tersebut memungkinkan berkembangnya budaya pada 

masyarakat Banyuwangi. Keberadaan suku asli Banyuwangi yang bernama suku 

Using, menunjukkan bahwa Banyuwangi memiliki perkembangan kebudayaan 

yang sangat baik. Berbagai hal terkait budaya suku Using telah banyak menjadi 

pengkajian baik dari segi budaya maupun hal-hal lain, salah satunya tentang 

rumah adat suku Using. 

Rumah adat suku Using masih dipertahankan di beberapa daerah di 

Banyuwangi diantaranya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Desa Aliyan, 
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Kecamatan Rogojampi (Yuliatik & Puji, 2014:23). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

rumah Using memiliki tampilan ruang yang sederhana dan identik dengan rumah 

kampung. Hal ini berkaitan erat dengan struktur sosial pada masyarakat Using 

yang mewakili lapisan masyarakat biasa. 

Berbagai penelitian dilakukan untuk mengungkap sejarah dan pelestarian 

rumah adat suku Osing. Seperti penelitian yang dilakukan tentang “Nilai guna 

ruang rumah tinggal suku Using” yang menunjukkan hasil bahwa Desa Kemiren 

yang kental terhadap budaya Using memiliki identitas tersendiri terhadap rumah 

(Setyabudi, 2011:8). 

 
Gambar 1. Rumah Adat Using, Banyuwangi (Putrowangi, 2012) 

Ada 4 macam bentuk khas adat Rumah Banyuwangi, yakni crocogan, 

tikel/baresan, tikelbalung, dan serangan(Putrowangi, 2012). Bentuk bangunan 

rumah itu sendiri dibagi dalam tiga ruang, yakni mbyale (balai/serambi) yang 

biasa digunakan untuk menjamu tamu dan ngobrol santai dengan tetangga 

dekat,  jerumah (ruang tengah + kamar) adalah bagian rumah yang biasa 

digunakan sebagi tempat istirahat dan bercengkrama bersama keluarga, dan 

pawon (dapur) yang biasa digunakan ibu-ibu untuk memasak. 

Menurut Purwadi, sebelum tahun 1970, rumah adat Using masih 

menunjukkan strata sosial masyarakatnya. Ada tiga tingkatan rumah adat Using. 

Paling besar bernama tikel, baresan untuk ukuran sedang, dan crocogyan yang 

kecil (Albab, 2016). Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu penanda rumah adat 

Using menunjukkan strata sosial masyarakat, yakni jumlah tikel yang dimiliki. 

Sebab, sebelum tahun 1970 sapi masih di taruh di dalam rumah. 

Satu tikel digunakan untuk hewan peliharaan, kemudian untuk tempat keluarga 

lain lagi. Satu tikel bisa jadi ruangan, ruang tamu. Kemudian tikel lain bisa 

dipakai jerumah dan pawon. Sehingga dapat diketahui status sosial ekonominya 

menengah ke bawah jika dalam rumah tersebut tidak punya sapi. 
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Gambar 2. Beberapa Bagian dari Rumah Adat Using (Albab, 2016) 

Konsep ruang pada rumah Using disesuaikan dengan fungsi dan aktivitas 

keluarga didalamnya, sebagai wadah dan sandang pemenuhan hidup sehari-hari 

(Yuliatik & Puji, 2014:23). Konsep rumah Using dipengaruhi oleh penilaian 

makna kegiatan yang dilakukan serta siapa yang menghuni atau melakukan 

kegiatan di ruang tersebut. Struktur utama rumah Using berupa susunan rangka 4 

tiang (saka) kayu dengan sistem tanding tanpa paku, tetapi menggunakan paju 

(pasak pipih). Penutup atap menggunakan genteng kampung (sebelumnya adalah 

welitan daun kelapa), dan biasanya masih berlantai tanah. Dinding samping dan 

belakang serta partisi rumah Using menggunakan anyaman bambu (gedheg). 

Proses pendirian rumah Using tidak menuntut upacara dan ritual yang rumit 

seperti halnya didaerah Jawa lainnya. Cukup dengan mengadzani dan 

bersembahyang dirumah ketika pertama kali didirikan, kemudian mengadakan 

selamatan. Pendirian rumah Using ditentukan dengan melihat arah hadap rumah 

dan hari kematian orang tua. Orientasi ke Utara untuk hari Kamis, Timur untuk 

hari Selasa, Selatan untuk hari Rabu, dan Barat untuk hari Senin atau Minggu. 

Bilamana di salah satu hari tersebut ternyata bertepatan dengan hari kematian 

orang tua, orang Using memilih untuk menghindari hari tersebut (Setyabudi, 

2011:3-4). 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa besar rumah tidak bergantung kepada besar 

kecilnya suatu keluarga, tetapi bergantung pada kemampuan pemilik dalam 

membangun persil yang tersedia, karena satu rumah hanya dihuni satu keluarga 

batih saja. Rumah anak akan diletakkan dilahan paling depan (terdekat) dengan 

jalan utama, dan orang tua akan mengalah mendapatkan lahan yang paling 

belakang (terjauh) dari jalan utama. Lahan hunian bagi orang Using, ibarat “lahan 

kesinambungan” antara dirinya dengan generasi berikutnya 

Hal-hal yang berkaitan dengan rumah adat Using memunculkan suatu 

pengkajian bahwa terdapat konsep-konsep matematika dan berkembang sejak 

dahulu, namun tidak disadari bahwa hal itu merupakan konsep matematika. Hal 

ini dikenal sebagai etnomatematika. Istilah ethnomathematics yang selanjutnya 

disebut etnomatematika diperkenalkan oleh D'Ambrosio pada tahun 

1985.D’Ambrosio mendefinisikan etnomatematika sebagai “the mathematics 

which is practiced among identifiable cultural groups such as national-tribe 

societies, labor groups, children of certain age brackets and professional classes” 

(Cimen, 2014:524), yang dapat diterjemahkan sebagai matematika yang 

diterapkan antar kelompok budaya yang dapat diidentifikasi sebagai masyarakat 

dalam suatu suku bangsa, kelompok pekerja, anak-anak dengan batas usia 

tertentu, dan kelas professional (Hariastuti, 2016:325). 
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Etnomatematika merupakan suatu bidang yang mempelajari cara-cara yang 

dilakukan manusia dari budaya yang berbeda dalam memahami, melafalkan dan 

menggunakan konsep dari budayanya yang berhubungan dengan matematika. 

Sehingga dalam etnomatematika dapat dikaji bagaimana cara orang memahami, 

mengekspresikan dan menggunakan konsep-konsep budaya yang digambarkan 

secara matematis(Hariastuti, 2017:26). Dengan mengkaji konsep-konsep budaya 

yang digambarkan secara matematis, diharapkan dapat diperoleh pengembangan 

pembelajaran matematika yang berbasis pada budaya.   

Etnomatematikadapat pula dikatakan sebagai cara-cara khusus yang dipakai 

oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika 

(Rachmawati, 2012:1-2). Dalam kehidupan berbudaya, tanpa disadari masyarakat 

telah melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang menggunakan konsep dasar 

matematika. Sehingga dalam etnomatematika digunakan konsep matematika 

secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas matematika, meliputi aktivitas 

pengelompokan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, 

menentukan lokasi, dan lain sebagainya. 

Berbagai penelitian tentang etnomatematika telah dilakukan dengan 

memberikan hasil yang beragam. Penelitian tentang pengembangan 

etnomatematika berbasis budaya lokal di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa 

terdapat bentuk aktivitas masyarakat Dayak Kanayatu yang bernuansa matematika 

yang bersifat operasi hitung (seperti: menjumlah, mengurang, membilang, 

mengukur, menentukan lokasi, merancang bangun dan bermain), materi bilangan 

dan lambangnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan, serta geometri 

(seperti: titik, garis, sudut, pojok, bangun datar dan bangun ruang) yang dapat 

dikembangkan pada beberapa materi pelajaran matematika khususnya SD 

(Tandililing, 2013:MP201). Sedangkan pada penelitian tentang “Batik Gajah 

Oling Banyuwangi dalam Perspektif Matematika: Studi Etnomatematika” 

diperoleh hasil bahwa pada motif batik Gajah Oling Banyuwangi terdapat pola-

pola transformasi geometri berupa refleksi, rotasi, dan dilatasi (Hariastuti, 

2016:329). 

Keberadaan suatu rumah adat Using tentunya memiliki perhitungan-

perhitungan atau ketentuan-ketentuan khusus yang tanpa disadari oleh pemiliknya 

bahwa hal itu terkait dengan konsep-konsep dalam matematika, seperti bentuk-

bentuk komponen dan ornamen rumah. Hal ini dapat menjadi suatu kajian yang 

menarik dalam kaitannya dengan etnomatematika. Pengeksplorasian tentang 

konsep-konsep matematika yang terdapat dalam rumah adat Using akan 

memberikan pemahaman baru tentang konsep-konsep matematika dalam budaya. 

Penerapan dari hasil eksplorasi ini dalam pembelajaran matematika diharapkan 

dapat membuat siswa tidak hanya mengenal dan memahami budayanya dengan 

lebih baik, tetapi juga membuat siswa memahami bahwa konsep-konsep 

matematika berada tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif yang bertujuan 

untuk mengeksplorasi keberadaan rumah adat Using, kemudian mendeskripsikan 

konsep-konsep matematika yang terdapat didalamnya. Daerah penelitian 

ditentukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yang 

dipilih karena merupakan pengembangan dari desa adat dan masih dijumpai 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 730 

 

  
 

keberadaan rumah adat Using di daerah tersebut. Responden ditentukan dengan 

metode purposive sampling. Responden memiliki peran untuk menjelaskan 

konstruksi rumah adat Using dalam hal konsep serta komponen dari rumah. 

Berdasarkan peran yang diharapkan, dapat ditentukan responden penelitian adalah 

pemilik rumah adat suku Using di Desa Kemiren dan seniman Using Banyuwangi.  

Penelitian dilakukan berdasarkan alur sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Alur Penelitian 

Penelitian diawali dengan pendokumentasian segala hal yang terkait dengan 

rumah adat Using. Setelah itu dilakukan wawancara terhadap responden yang 

telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dokumentasi dan hasil 

wawancara dianalisis sebagai hasil eksplorasi rumah adat Using. Hasil eksplorasi 

tersebut dianalisis kembali untuk ditentukan konsep-konsep matematika yang 

terdapat dalam rumah adat Using. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten 

Banyuwangi. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel obyek 2 rumah, 

yaitu rumah bapak Purwadi (Lembaga Masyarakat Adat Using/LAMAU) dan 

rumah bapak Tompo. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemilik 

rumah adat Using tersebut. Responden merupakan penduduk Desa Kemiren yang 

mengetahui tentang komponen rumah adat Using. 

  
Gambar 4. Rumah LAMAU (Lembaga Masyarakat Adat Using) dan Rumah Bapak Tompo 
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Penelitian ini dibatasi hanya pada komponen rumah adat Using. Komponen 

yang dimaksud adalah kondisi bangunan secara umum terutama dari segi 

bentuknya. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat 

diketahui beberapa ciri komponen rumah adat Using, yaitu:  

1. Rumah adat Using menggunakan dinding anyaman bambu (gedheg). 

Anyaman bambu digunakan masyarakat Using sebagai dinding rumah serta 

beberapa perangkat rumah lain. Anyaman bambu masih menjadi komponen 

utama dalam rumah adat Using. Hal ini dimaksudkan agar sirkulasi udara 

cukup baik dan tidak diperlukan jendela. 

  
Gambar 5. Dinding Rumah Adat Using dan Atap Rumah Tanpa Langit-langit 

 

Petikan wawancara (P adalah pewawancara dan R adalah responden) : 
R : Konstruksi umah adat iku dibagi dadi 3 lan bagian teko ornamen-ornamen 

nggawe teko anyaman bambu iku lan umah adat lan umah adat seng kenal 

jendelo. 

P : Apuo pak? 

R : Polae kabeh terbuat teko anyaman bambu dadi wes akeh angine. 

 

2. Rumah adat Using tidak menggunakan langit-langit rumah 

Kondisi atap yang tanpa langit-langit rumah (plafon) membuat sirkulasi 

udara dalam ruangan menjadi lebih segar.Atap Rumah Adat Using terbuat 

dari kayu dan anyaman bambu (gedheg) mempunyai komponen-komponen, 

yaitu: suwunan (kayu yang panjang diatas), ander (kayu yang berdiri 

pendek), lambang (kayu yang berada di atas ander), jait pendek (kayu 

dibawah lambang), penglari (kayu yang jadi ukuran rumah), serta jait 

panjang (kayu di bawah penglari). Jait merupakan penghubung dari satu 

tiang  ke tiang lain. Jait pendek menghubungkan tiang depan ke tiang 

belakang dan jait panjang menghubungkan tiang kanan ke kiri.  

Petikan wawancara (P adalah pewawancara dan R adalah responden) : 
P : Umah adat iku mulo seng onok langit-langitane pak? 

R : Kadong umah adat bengen iku seng onok tapi kadong diweni yo keneng iku 

hanya kebutuhan sekunder. 

  Saiki arane komponen teko umah adat: kayu kang dowo (suwunan), kayu kang 

ngadeg cendek (ander), kayu kang neng duwure ander  (lambang), ning 

ngingsore lambang (jait pendek), kayu kang 2 iku arane penglari, ngisore 

penglari (jait panjang). Jait iku ngubungaken teko tiang siji nyang tiang lain, 

jait pendek ngubungaken tiang depan nyang tiang belakang lan jait panjang 

ngubungaken tiang kanan lan tiang kiri.  

3. Posisi pintu utama secara umum terdapat di tengah-tengah antara dinding 

bagian depan rumah. Pintu diletakkan di tengah-tengah dinding bagian 

depan rumah agar lebih memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam 
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rumah. Secara filosofi dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam rumah 

diperlukan keseimbangan kiri dan kanan sehingga posisi pintu rumah harus 

tepat ditengah. Rumah adat Using juga masih menggunakan pagar kayu 

dengan teras yang tidak terlalu luas. 

  
Gambar 6. Pintu Utama dan Penyangga (soko) Rumah Adat Using 

Petikan wawancara (P adalah pewawancara dan R adalah responden) : 
P : Apuo lawang umah adat Using onok nyang tengah-tengah, opo wes dadi ciri 

khas-e, pak? 

R : Iyo, iku wes ciri khas teko umah adat Using iku dewek. Secara filosofi kadong 

uwong mlebu iku kudu lewat tengah lan onok  keseimbangan kanan lan kiri. 

Saiki fungsi tata ruang kadong bale iku peradaban bengen bale di bagi dadi 2 

yoiku kanggo lanang dewek wadon dewek panggone yoiku mejo lan 

panggonane turu kadong bengen iku wong wadon lan wong lanang seng oleh 

lunguh sak panggonan. 

4. Penyangga (soko) atap Rumah Adat Using menggunakan kayu  

Penyangga (soko) atap rumah adat Using harus dibuat sebanyak empat buah 

sebagai konsep keseimbangan kondisi rumah. Kayu yang digunakan 

memiliki ukuran sesuai dengan besar rumah yang akan dibuat. 

Petikan wawancara (P adalah pewawancara dan R adalah responden) : 
P : Sokone iku opo onok itungane dewek pak? 

R : Onok koyo geine soko ukurane 25. 

P : Opo kudu 25 pak? 

R : Oseng, tergantung gedine umae. 

P : Opo soko iku kudu onok 4 pak? 

R : Iyo, kudu 4. Kudu seimbang. 

5. Kontruksi Rumah Adat Using dibagi menjadi 3 ruang yaitu: Mbyale 

(balai/serambi), jerumah (ruang tengah + kamar) dan pawon (dapur). Secara 

khusus terdapat bagian-bagian jerumah  dapat dibagi menjadi: ruang tamu, 

ruang tidur, ruang berhias, ruang perkakas, dan lain-lain (peneliti tidak 

diperkenankan untuk melihat secara khusus bagian-bagian tersebut). 
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Gambar 7.Komponen Mbyale (Balai/Serambi), Ruang Tengah, dan Pawon (Dapur) 

 

 

Petikan wawancara (P adalah pewawancara dan R adalah responden) : 
P : Opo baen bedane umah adat Using ambi umah biasa, pak? 

R : Bedane umah adat Using ambi umah biasa iku kadong umah biasa durung 

jelas tapi kadong umah adat Using duwe ciri khas dewek kang mbedaaken 

onok telu yoiku tikel, crocogan, lan baresan. Tata ruange di bagi telu yoiku 

teras, ruang tengah, lan pawon. 

P : Berarti Umah adat osing iku dibagi 3 sekat iku, pak? 

R : Iyo, yoiku mbyale, jrumah, lan pawon tapi kadong bagian njobo ngarep mburi 

iku amperan teras lan kiwo nengene arane ampok. 

P : Umah adat Using iku teras e luwih cilik opo luwih gede pak? 

R : Kadong umah adat iku teras luwih cilik. 

6. Pada Rumah Adat Using yang telah permanen (tidak menggunakan anyaman 

bambu) memiliki beberapa ornamen yaitu: ornamen pada jendela yang 

disebut bok, ornamen yang terbuat dari kayu diukir pada ruang tamu yang 

disebut loster, ornamen yang terbuat dari pasir dicampur dengan semen 

sehingga menjadi padat lalu dicetak sedemikian rupa menjadi suatu bentuk 

yang bermacam-macam yang disebut angin-angin. 

 

  
Gambar 8.Ornamen Bok, Loster, dan Angin-angin 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditentukan konsep-konsep matematika 

yang terdapat pada komponen rumah adat Using. Konsep-konsep tersebut 

diantaranya adalah: konsep bentuk geometris baik dimensi dua maupun dimensi 

tiga dan konsep kesebangunan dan kekongruenan. 

1. Bentuk-Bentuk Geometris 

Beberapa bentuk geometris dapat ditentukan pada komponen rumah adat 

Using, diantaranya adalah: trapesium, segitiga, persegi panjang, serta balok. 
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Gambar 9. Bentuk Trapesium pada Dinding Rumah Adat Using 

 
Gambar 10. Bentuk Segitiga pada Atap Rumah Adat Using 

 

 
Gambar 11. Bentuk Persegi panjang pada Pintu dan Pagar Rumah Adat Using 

 

 
Gambar 12. Bentuk Balok pada Soko dan Pagar Rumah Adat Using 

Bentuk-bentuk geometris yang tersaji pada rumah adat Using memuat unsur 

keliling, luas (dimensi dua), dan volum (dimensi tiga). Unsur-unsur tersebut 
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dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika materi bangun datar 

dan bangun ruang. 

2. Kesebangunan dan Kekongruenan 

Konsep kesebangunan menunjukkan adanya bangun-bangun datar dengan 

bentuk yang serupa dan ukuran yang sebanding. Sedangkan kekongruenan 

merupakan konsep yang menunjukkan adanya kesamaan serupa antar 

bangun-bangun datar. Beberapa konsep kesebangunan dan kekongruenan 

tampak pada bentuk-bentuk berikut. 

 
Gambar 13. Kesebangunan dan Kekongruenan pada Pagar Kayu 

 

 
Gambar 14. Kekongruenan pada Genteng Bangunan Tikel 

 

 
Gambar 15. Kesebangunan dan Kekongruenan pada Suwunan, Ander, Lambang, 

Penglari, dan Jait di Atap Rumah Adat Using 
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Gambar 16. Kesebangunan pada Gedhek dan Kekongruenan pada Pagar 

 

 
Gambar 17. Kekongruenan pada Pola Bok, Loster, dan Angin-angin 

Konsep-konsep kesebangunan dan kekongruenan yang tersaji pada rumah 

adat Using dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu (1) konsep yang terukur, 

dengan bentuk-bentuk geometris yang teratur; dan (2) konsep yang tak terukur, 

karena memiliki bentuk geometris yang tak teratur. Konsep yang memiliki bentuk 

geometris teratur dan terukur, dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika 

materi kesebangunan dan kekongruenan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Secara umum rumah adat Using memuat komponen sebagai berikut: 

penggunaan kayu dan anyaman bambu dalam berbagai komponen rumah  seperti: 

dinding, atap, pagar, pintu, jendela, dan penyangga (soko); tidak menggunakan 

langit-langit rumah; memiliki tiga ruang yaitu (1) Mbyale (balai/serambi), (2) 

jerumah (ruang tengah + kamar), dan (3) pawon (dapur); lantai menggunakan 

tanah; dan menggunakan ornament berbahan dasar kaca, kayu, atau 

semen.Konsep-konsep matematika yang dapat ditentukan dari komponen rumah 

adat Using diantaranya adalah (1) konsep bentuk geometris baik dimensi dua 

maupun dimensi tiga, seperti trapesium, segitiga, persegi panjang, dan balok;(2) 

konsep kesebangunan/kekongruenan. Konsep-konsep matematika dalam 

konstruksi rumah adat Using tersebut dapat dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika. 

Beragam jenis budaya dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi membuka 

peluang yang besar bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat mengkaji 

dari segi etnomatematika. Penelitian dapat dilakukan dalam bentuk identifikasi 

maupun pengembangan pembelajaran berbasis etnomatematika. Rumah adat 

Using sendiri masih menyimpan banyak hal yang belum tereksplorasi. 

Pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan menambah obyek dan 

responden penelitian sehingga data yang didapat lebih beragam. 
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Abstrak 

Kemampuan memecahkan masalah dan komunikasi yang 

terdapat dalam suatu soal cerita sangatlah penting. Sehingga, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan siswa 

SMP yang beragam dalam menyelesaikan soal cerita. Penelitian yang 

dilakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, di 

mana dalam penelitian ini berupaya mengidentifikasi kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah yang berbasis soal cerita. 

Penelitian ini dilaksanakan pada materi Relasi dan Fungsi di kelas 

VIII SMPN 5 Malang. Siswa diberikan tes yang berbentuk soal cerita, 

pekerjaan siswa kemudian dianalisis menggunakan cara Polya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan 

memahami masalah sangat baik, kemampuan menyusun rencana yang 

baik, kemampuan melaksanaan rencana sangat baik, dan kemampuan 

memeriksa kembali yang baik memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang tinggi. 

Kata Kunci: Kemampuan memecahkan masalah, soal cerita, Polya. 

 

Matematika memiliki berbagai macam tipe soal, salah satu tipe soal yang 

sulit diselesaikan oleh siswa adalah soal cerita. Soal cerita sendiri penting bagi 

siswa dalam menerapkan rumus-rumus yang telah dipelajari. Selain itu, soal cerita 

juga mampu menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan 

sehari-hari. Menurut Dewi, dkk (2014), soal cerita matematika bertujuan agar 

siswa berlatih dan berpikir secara deduktif, dapat melihat hubungan dan kegunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menguasai keterampilan 

matematika serta memperkuat konsep matematika. Triyas (2015) menyatakan 

bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada aspek pemahaman 

soal adalah kesulitan memahami apa maksud dari soal dan kesulitan siswa dalam 

membedakan bangun atau simbol dari apa yang diketahui dalam soal cerita. 

Menyelesaikan soal cerita bisa juga diartikan sebagai memecahkan masalah 

matematika. Menurut NCTM (2000), memecahkan masalah bukan hanya 

merupakan suatu sasaran belajar matematika, tetapi sekaligus merupakan alat 

utama untuk belajar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang 

tercantum dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014, yaitu pembelajaran 

matematika bertujuan untuk memfokuskan pada sikap logis, kritis, analitis, 

cermat, teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. Dengan mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah matematika, siswa akan mendapatkan cara-cara berpikir, kebiasaan 

tekun, dan keingintahuan, serta kepercayaan diri di dalam situasi-situasi yang 

tidak biasa, sebagaimana situasi yang akan mereka hadapi di kehidupan sehari-

mailto:yuanto29292@gmail.com
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hari. Memecahkan masalah adalah suatu kegiatan baik mental maupun fisik yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mencari jawaban dan penyelesaian dari suatu 

masalah. 

Menurut Nurdalilah, dkk (2013), siswa dikatakan telah mampu 

memecahkan suatu masalah jika siswa telah mampu memahami soal, mampu 

merencanakan pemecahan masalah tersebut, dan mampu melakukan perhitungan 

serta mampu memeriksa kembali hasil perhitungan yang telah dilakukan. 

Memecahkan masalah tentunya tidak terlepas dari langkah atau proses 

penyelesaiannya. Banyak teori yang mengemukakan tahapan atau langkah 

pemecahan masalah, salah satu teori terkemuka yang sering digunakan adalah 

milik Polya (2004). Menurut Polya terdapat empat langkah dalam pemecahan 

masalah, yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan pemecahan masalah, 

(3) melaksanakan rencana, dan (4) memeriksa kembali hasil pekerjaan. 

Pentingnya kemampuan memecahkan masalah oleh siswa dalam 

matematika dikemukakan oleh Branca (1980) sebagai berikut: (1) kemampuan 

memecahkan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran matematika, bahkan 

sebagai jantungnya matematika; (2) memecahkan masalah meliputi metode, 

prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum 

matematika; dan (3) memecahkan masalah merupakan kemampuan dasar dalam 

matematika. Alasan lebih lanjut mengapa memecahkan masalah sangat penting 

adalah karena memecahkan masalah dapat mendorong siswa untuk menyusun 

teorinya sendiri, mengujinya, menguji teori temannya, membuangnya jika teori 

tersebut tidak konsisten dan mencoba yang lainnya (NCTM: 1989). Oleh karena 

itu, semua siswa harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal 

cerita. 

Dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam soal cerita tidak terlepas 

dari proses komunikasi siswa. Komunikasi yang terjadi adalah secara tulisan, 

bagaimana siswa menjabarkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. NCTM 

(1989) menyatakan bahwa ada indikator kemampuan siswa dalam komunikasi 

matematis, yaitu (1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui 

lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual; 

(2) kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) 

kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan 

dan model-model situasi. 

Dari sedikit paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

memecahkan masalah dan komunikasi yang terdapat dalam suatu soal cerita 

sangatlah penting. George Polya (2004) mengemukakan empat langkah utama 

dalam memecahkan masalah, yaitu (1) memahami masalah; (2) menyusun rencana 

pemecahan; (3) melaksanakan rencana; dan (4) memeriksa kembali. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti kemampuan siswa dalam memecahakan 

masalah yang berbasis soal cerita. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, di 

mana dalam penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah yang berbasis soal cerita. Data utama penelitian ini 
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diperoleh dari hasil jawaban siswa pada instrumen yang diterima. Instrumen yang 

digunakan berupa tes tulis dengan dua butir soal cerita pada materi Relasi dan 

Fungsi. Selain dari hasil tes siswa, data juga diperoleh dari wawancara dengan 

siswa yang dipilih secara acak. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Malang. 

Pemilihan subjek ini dikarenakan siswa pada usia ini memilki pemikiran yang 

masih berkembang, sehingga sesuai dengan soal yang berbasis cerita. Subjek yang 

diteliti adalah satu siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah tinggi, 

satu siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah sedang, dan satu 

siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah rendah. 

Data hasil tes siswa dianalisis untuk mengelompokkan siswa menjadi tiga 

bagian, yaitu kelompok yang memiliki kemampuan memecahkan masalah tinggi, 

kelompok yang memiliki kemampuan memecahkan sedang dan kelompok yang 

memiliki kemampuan memecahkan masalah rendah. Kemudian dari tiap 

kelompok dipilih satu siswa yang akan menjadi fokus penelitian. Pemilihan siswa 

dari tiap kelompok berdasarkan saran dari guru matematika. Kategori kemampuan 

siswa dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang diadaptasi dan 

dimodifikasi. Kriteria yang digunakan sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Kriteria Kemampuan Matematika Siswa 

Kategori Kemampuan Matematika Skor Tes 

Tinggi Skor tes ≥ 85 

Sedang 75 ≤ Skor tes < 85 

Rendah Skor tes < 75 

 

Selanjutnya, melakukan wawancara kepada siswa yang menjadi subjek 

penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Data yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis untuk mengetahui kemampuan memecahkan masalah 

matematika berdasarkan tahapan-tahapan Polya, yaitu, (1) memahami masalah; 

(2) membuat rencana penyelesaian; (3) melaksanakan rencana; dan (4) memeriksa 

kembali. 

 
Tabel 2. Aspek Penilaian Tahap Pemecahan Masalah Matematika 

Tahap Pemecahan  Kategori Keterangan 

Memahami Masalah 

Sangat Baik 
Siswa menuliskan dengan benar apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan pada soal cerita. 

Baik 
Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal cerita, tetapi salah satunya salah. 

Cukup 
Siswa menuliskan salah satu dari apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan pada soal cerita. 

Kurang 
Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan pada soal cerita. 

Membuat Rencana 

Penyelesaian 

Sangat Baik 
Siswa menggunakan satu strategi yang benar dan 

jawaban benar pula. 

Baik 
Siswa menggunakan satu strategi yang benar dan 

mengarah ke jawaban yang benar pula. 

Cukup 

Siswa menggunakan satu strategi yang benar tetapi 

tidak dapat melanjutkan jawabannya, atau 

jawabannya salah. 

Kurang Siswa tidak menggunakan satupun strategi 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 741 

 

  
 

penyelesaian, atau strategi yang digunakan siswa 

salah. 

Melaksanakan 

Rencana 

Sangat Baik 
Siswa menuliskan penyelesaian masalah dari soal 

cerita secara sistematis dan benar. 

Baik 
Siswa menuliskan penyelesaian masalah dari soal 

cerita secara sistematis tapi jawabannya kurang tepat. 

Cukup 
Siswa menuliskan penyelesaian masalah dari soal 

cerita secara sistematis tetapi jawabannya salah. 

Kurang 
Siswa tidak menuliskan penyelesaian masalah dari 

soal cerita. 

Memeriksa Kembali 

Sangat Baik 
Siswa melakukan pengecekan pada proses dan 

jawaban. 

Baik 
Siswa melakukan pengecekan hanya pada salah satu 

dari proses atau jawaban. 

Cukup 
Siswa tidak melakukan pengecekan karena percaya 

pada proses dan jawabannya. 

Kurang 
Siswa tidak melakukan pengecekan karena tidak 

mengerjakan soal. 

 

Hasil dari analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa 

kemampuan siswa SMP dalam memecahkan masalah yang berbasis soal cerita. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian. Instrumen tersebut berupa soal tes tulis pada materi 

Relasi dan Fungsi. Instrumen yang digunakan oleh peneliti tentunya telah 

divalidasi oleh ahli, sehingga instrumen siap untuk digunakan dalam penelitian. 

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan siswa SMP dalam memecahkan 

masalah yang berbasis soal cerita. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII C 

SMP Negeri 5 Malang yang berlokasi di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, 

Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 28 siswa. 

Menurut Rahayu & Qohar (2014), siswa dikatakan melakukan kesalahan 

dalam mengerjakan soal cerita jika siswa kurang lengkap dalam penulisan 

jawaban dari soal cerita tersebut dengan tidak diberikan keterangan dari jawaban 

mereka sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Sehingga dari hasil 

pekerjaan siswa pada tes tulis, maka diperoleh data kemampuan memecahkan 

masalah siswa yang berbasis soal cerita pada materi Relasi dan Fungsi. Hasil tes 

tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok dengan kemampuan 

memecahkan masalah tinggi, sedang dan rendah. Setelah dikategorikan menjadi 

tiga kelompok, dipilih satu siswa dari masing-masing kelompok untuk 

diwawancarai. Pemilihan siswa berdasarkan rekomendasi dari guru matematika di 

sekolah tersebut. Hasil pemilihan dipaparkan sebagai berikut. 

  
Tabel 3. Tingkat Kemampuan Siswa 

Kategori Kemampuan Matematika Subjek 

Tinggi (𝑆1) 

Sedang (𝑆2) 

Rendah (𝑆3) 
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Subjek 𝑆1, yang memiliki kemampuan memecahkan masalah tinggi 

menjawab soal dengan benar. Berikut dipaparkan hasil jawaban subjek 𝑆1 pada tes 

tulis. 

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari subjek 𝑆1 yang memiliki kemampuan 

memecahkan masalah tinggi yang ditunjukkan oleh Gambar 1, dapat dilihat 

bahwa kemampuan subjek 𝑆1 dalam memahami masalah sangat baik. Hal 

tersebut dibuktikan dengan subjek 𝑆1 menuliskan semua yang diketahui dari soal 

yang diberikan dan subjek 𝑆1 menuliskan semua yang ditanyakan. 

Selanjutnya, pada tahap menyusun rencana penyelesaian subjek 𝑆1 dapat 

menyusunnya dengan baik. Hal tersebut dapat diihat dari strategi yang digunakan 

oleh subjek 𝑆1 sudah tepat dan mengarah ke jawaban yang tepat pula. Ini juga 

berarti bahwa subjek 𝑆1 dapat menghubungkan antara yang diketahui dan yang 

ditanyakan. Sehingga pada tahap melaksanakan rencana, subjek 𝑆1 mampu 

melaksanakan dengan sangat baik karena menggunakan satu strategi yang tepat 

dan proses menyelesaikan soal yang sistematis serta jawaban akhir yang tepat. 

Pada tahap akhir yaitu tahap memeriksa kembali, subjek 𝑆1 melakukannya dengan 

sangat baik, hal ini diperoleh dari hasil wawancara langsung yang dilakukan 

dengan subjek 𝑆1. 

 
Tabel 4. Kemampuan Subjek 𝑺𝟏 dalam Memecahkan Masalah yang Berbasis Soal Cerita 

Tahap Memecahkan Masalah Kategori 

Memahami Masalah Sangat Baik 

Merencanakan Penyelesaian Baik 

Melaksanakan Penyelesaian Sangat Baik 

Memeriksa Kembali Baik 

 

Subjek kedua, yaitu 𝑆2 yang memiliki kemampuan memecahkan masalah 

sedang menjawab soal yang diberikan dengan jawaban salah. Berikut dipaparkan 

hasil jawaban subjek 𝑆2 pada tes tulis. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari subjek 𝑆2 dengan kemampuan memecahkan 

masalah sedang yang ditunjukkan oleh gambar 2, dapat diihat bahwa kemampuan 

subjek 𝑆2 dalam memahami masalah cukup. Hal tersebut dibuktikan dengan 

subjek 𝑆2 menuliskan hanya yang diketahui saja tanpa menuliskan apa yang 

ditanyakan. 

Selanjutnya, pada tahap menyusun rencana penyelesaian subjek 𝑆2 dapat 

menyususnnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat strategi yang digunakan 

oeh subjek 𝑆2 sudah tepat dan mengarah ke jawaban yang tepat pula. Ini juga 

berarti bahwa subjek 𝑆2 dapat menghubungkan antara yang diketahui dan yang 

ditanyakan. Namun pada tahap melaksanakan rencana, subjek 𝑆2 melakukannya 

dengan baik. Hal tersebut dikarenakan jawaban subjek 𝑆2 kurang tepat, walaupun 

subjek 𝑆2 menuliskannya secara sistematis. Pada tahap akhir yaitu tahap 

memeriksa kembali, subjek 𝑆2 tidak melakukan pengecekan kembali terhadap 

pekerjaannya. Sehingga subjek 𝑆2 mendapat penilaian cukup pada tahap ini, hal 

ini diperoleh dari hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan subjek 𝑆2. 

 
Tabel 5. Kemampuan Subjek 𝑺𝟐 dalam Memecahkan Masalah yang Berbasis Soal Cerita 

Tahap Memecahkan Masalah Kategori 

Memahami Masalah Cukup 

Merencanakan Penyelesaian Baik 

Melaksanakan Penyelesaian Cukup 

Memeriksa Kembali Cukup 

 

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dipengaruhi oleh 

kemampuan mereka dalam memahami dan mengidentifikasi masalah. Masalah 

yang timbul ketika siswa telah mampu untuk memahami dan mengidentifikasi 

masalah adalah dalam penyelesaian mereka. Sesuai dengan penelitian 

Vendriagrys, dkk (2015). yang menyatakan bahwa subjek menggunakan langkah-

langkah pemecahan masalah yang telah direncanakan tetapi sering tidak dapat 

memperoleh ketepatan jawaban yang benar. Penyebabnya adalah siswa masih 

lemah dalam keterampilan berhitung. 
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Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah diantaranya kemampuan siswa itu sendiri, keterampilan 

berhitung siswa, pola belajar siswa, motivasi, dan masih banyak lagi lainnya. Hal 

ini sependapat dengan penelitian Zheng Zhu (2007) yang menyimpulkan bahwa 

selain gender, faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah 

matematika yaitu faktor psikologis, biologis, dan lingkungan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang berfokus pada kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah yang berbasis soal cerita, dapat disimpulkan bahwa: 

Siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah yang tinggi (𝑆1) 

memiliki kemampuan memahami masalah yang sangat baik, kemampuan 

menyusun rencana yang baik, kemampuan melaksanakan rencana yang sangat 

baik, dan kemampuan memeriksa kembali yang baik. 

Siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah yang sedang (𝑆2) 

memiliki kemampuan memahami masalah yang cukup, kemampuan menyusun 

rencana yang baik, kemampuan melaksanakan rencana yang baik, dan 

kemampuan memeriksa kembali yang cukup. 

Tidak ada siswa yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan masalah rendah (𝑆3). 
 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang menyangkut penelitian untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berbasis soal 

cerita adalah: 

Dari penelitian ini dapat dilakukan penelitian tindak lanjut, yaitu berupa 

penelitian untuk menanggulangi kemampuan siswa yang masih rendah yaitu 

kemampuan memahami masalah atau kemampuan memeriksa kembali, 

khususnya dalam soal cerita. 

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam 

penelitian tentang strategi pembelajaran matematika untuk membantu siswa 

dalam memecahkan masalah. 

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran bagi siswa, guru, maupun sekolah. 
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Abstrak 

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipe-tipe 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah.Pengklasifikasian kesalahan siswa menggunakan prosedur 

Newman yang terdiri dari kesalahanmembaca (reading errors), 

kesalahan memahami (comprehensiocahann errors), kesalahan 

mentransformasi (transformation errors), kesalahan kemampuan 

proses (process skill errors), dan kesalahanpenulisan jawaban 

(encoding errors).Jenis kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

subjek siswa kelas VI MI Miftahul Ulum Sudimoro.Siswa  diberi soal 

tes pemecahan masalah. Hasil jawaban siswa dianalisis melalui tahap 

reduksi, penyajian, dan penyimpulan. Berdasarkan hasil 

kajianmenggunakan prosedur Newman, ditemukan hampir seluruh 

jenis kesalahan dilakukan oleh subyek, meliputi kesalahan membaca, 

kesalahan memahami, kesalahan mentransformasi, kesalahan 

keterampilan proses, dan kesalahan penulisan jawaban. Tipe 

kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan 

keterampilan proses dan kesalahan penulisan jawaban. 

Kata kunci: kesalahan, pemecahan masalah, prosedur Newman  

 

Soal pemecahan masalah dapat disajikan dalam bentuk soal cerita. 

Menurut Atim (2008) soal cerita merupakan suatu permasalahan yang disajikan 

dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan mempunyai makna yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang mana untuk mencari penyelesainnya 

menggunakan kalimat matematika yang memuat operasi hitung, bilangan dan 

relasi (Raharjo dan Astuti, 2011).  Pemecahan masalah adalah aktivitas yang 

sangat penting dilakukan siswa dalam belajar matematika. NCTM (2000) 

menyebutkan salah satu standar proses yang penting dalam matematika adalah 

problem solving (pemecahan masalah). Karena dengan memecahkan suatu 

masalah siswa diberikan kesempatan dalam mengeksplorasi pengetahuannya, dan 

berfokus pada pemahaman konseptual. Sebagian besar siswa memandang bahwa 

matematika hanyalah pengetahuan prosedural yang hanya perlu dihafalkan. Selain 

itu, pemecahan masalah juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

(As’ari, dkk). Melalui pemecahan masalah, guru dapat mengetahui letak kesalahan 

siswa, sehingga dapat dijadikan alat untuk memperbaiki strategi dan metode 

pembelajaran. 

Kesalahan adalah bentuk penyimpangan dari jawaban sebenarnya yang 

bersifat sistematis. Kesalahan siswa dalam menjawab soal pemecahan masalah 

perlu dianalisis untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan dan 

penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Melalui analisis kesalahan yang dilakukan 

mailto:nimahnurun@gmail.com
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siswa, guru dapat menggambarkan dengan jelas kelemahan-kelemahan yang 

dilakukan siswa.Sehingga guru dapat memberikan jenis bantuan yang cocok pada 

siswa.Hasil analisis tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengajar di kelas, dan guru dapat menentukan strategi dan metode yang 

tepat dalam mengajar. Apabila strategi dan metode yang digunakan guru tepat 

maka akan terjadi kebermaknaan dalam proses pembelajaran. 

 Menurut Permendikbud  Nomor 21 Tahun 2016 bahwa pecahan adalah 

salah satu muatan pelajaran matematika yang diajarkan dijenjang SD/MI/SDLB. 

Namun pada kenyataannya, materi pecahan pada sekolah dasar umumnya 

diajarkan dengan kurang bermakna (Idris, 2011). Guru hanya mengajarkan secara 

prosedural, dan sedikit sekali yang menekankan pada kebermaknaan. Sehingga 

pada saat diberikan soal pemecahan masalah, siswa kebingungan memahami 

masalah dan mentranslate  kedalambahasa matematika. menurut penelitian Wijaya 

(2017) merujuk pada hasil TIMSS menyatakan bahwa Indonesia memiliki kinerja 

yang buruk dalam pecahan. 

 Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal pemecahan masalah perlu 

dianalisis, untuk mengetahui kesalahan yang sering dilakukan siswa. Dengan 

mengetahui kesalahan siswa, guru dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjawab 

soal pemecahan masalah. Analisis tersebut juga berguna untuk melakukan 

tindakan perbaikan dalam pembelajaran, sehingga guru dapat merancang strategi 

dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa, dan proses 

pembelajaran menjadi bermakna (Arifani, dkk: 2016). 

 Subjek kajian ini terdiri dari 18 siswa kelas VI MI Miftahul Ulum.Siswa 

diberi satu soal tes pemecahan masalah.Hasil jawaban siswa dianalisis untuk 

menentukan jenis kesalahan siswa.White (2005) dan Jha (2012) menjelaskan 

indikator kesalahan siswa berdasarkan prosedur Newman pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Indikator kesalahan siswa 

Kesalahan Siswa Indikator 

Membaca ➢ siswa tidak dapat membaca kata kunci atau simbol dalam soal 

➢ Siswa tidak paham simbol atau makna dalam soal 

Memahami ➢ siswa sudah dapat membaca semua kata-kata dalam soal, tetapi tidak 

dapat memahami semua maksud dari kata-kata tersebut 

Mentransformasi ➢ siswa mengerti pertanyaan dalam soal, tetapi tidak dapat 

mengidentifikasi operasi yang dibutuhkan. 

Kemampuan Proses ➢ siswa mampu mengidentifikasi operasi tetapi tidak mengerti prosedur 

operasi yang dibutuhkan secara akurat 

Menuliskan 

Jawaban 

➢ siswa mampu mengerjakan soal dengan benar, tetapi tidak dapat 

menuliskan solusi akhir sesuai dengan kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

tipe-tipe kesalahan siswa MI Miftahul Ulum dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman. 

 

METODE 

Jenis kajian ini bersifat deskripsif kualitatif yang diperoleh dari kajian hasil 

pekerjaan siswa MI Miftahul Ulum yang digunakan secara langsung untuk 

mengetahui jenis kesalahan siswa berdasarkan prosedur Newman.Subjek dalam 

penelitian ini adalah 18 siswa kelas VI yang diberikan satu soal pemecahan 
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masalah dalam waktu 20 menit.Hasil pekerjaan siswa diperiksa dan dikaji untuk 

mengetahui jenis kesalahannya berdasarkan prosedur Newman.Instrumen dalam 

kajian ini berupa soal pemecahan masalah, indikator kesalahan siswa, dan tabel 

hasil pekerjaan siswa. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil jawaban 18 orang siswa kelas VI MI Miftahul Ulum 

yang dikaji berdasarkan prosedur Newman.Peneliti menemukan kesalahan yang 

beragam dari jawaban siswa. Soal pemecahan masalah yang diujikan terdiri dari 

satu soal, yaitu: 

 

“Tomi mengatakan ‘Saya membagikan 24 permen kepada teman-

teman.Saya  memberikan
1

2
 bagian kepada Nita,  

1

3
 bagian kepada Doni, dan  

1 

4
bagian kepada  Yeny’. Jelaskan bagaimana kamu mengetahui  bahwa 

Tomi membuat penjelasan yang salah!” 

 

Tabel 1.1 dibawah ini adalah hasil kesalahan pekerjaan delapan belas 

siswa, yang dikaji menurut prosedur Newman. 

 
Tabel 1. Kajian hasil pekerjaan siswa 

Subjek K1 K2 K3 K4 K5 

S1 - - - - - 

S2 - - - - - 

S3 - √ √ √ √ 

S4 - - - - - 

S5 - - √ √ √ 

S6 √ √ √ √ √ 

S7 - - - √ √ 

S8 √ √ √ √ √ 

S9 - - - √ √ 

S10 - - - √ √ 

S11 √ √ √ √ √ 

S12 √ √ √ √ √ 

S13 √ - - - - 

S14 - √ - √ √ 

S15 √ √ √ √ √ 

S16 √ √ √ √ √ 

S17 - - - - - 

S18 - - - - - 

Jumlah 7 8 8 12 12 

 

Keterangan: 

S   : Subjek 

K1: Kesalahan Tipe R (Reading Errors) 

K2: Kesalahan Tipe C (Comprehension Errors) 

K3: Kesalahan Tipe T (Transformation Errors) 

K4: Kesalahan Tipe P (Process Skill Errors) 

K5: Kesalahan Tipe E (Encoding Errors) 
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Berdasarkan data dalam tabel 1, jenis kesalahan kemampuan proses dan 

kesalahan menuliskan jawaban adalah kesalahan paling banyak yang dilakukan 

siswa. Berikut pembahasan tentang kelima kesalahan menurut prosedur Newman 

berdasarkan tabel 1 diatas. 

1. Kesalahan Membaca (Reading Errors) 

Kesalahan membaca adalah kesalahan siswa dalam membaca kata kunci 

atau simbol dalam soal.Sehingga siswa tidak dapat menggunakan informasi sesuai 

dengan maksud dalam soal.Berikut adalah contoh hasil pekerjaan siswa yang 

menunjukkan kesalahan membaca (Reading Errors)yaitu terlihat pada Gambar 1 

berikut: 

 

 
Gambar 1. Hasil jawaban S6 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa S6 melakukan kesalahan dalam membaca, 

dikarenakan S6 tidak menuliskan informasi apapun terkait dengan soal pemecahan 

masalah yang diberikan.S6 menuliskan jawaban yang asal-asalan, dan tidak terkait 

dengan soal.Seperti pada gambar diatas S6 menuliskan jawaban (
1

4
 𝑥 24 =

300). Kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan membaca adalah siswa tidak 

dapat menggunakan informasi dalam soal, sehingga jawaban siswa tidak sesuai 

dengan maksud soal. Analisis ini sesuai dengan penelitian Rindyana (2012) yang 

menyatakan bahwa siswa dapat membaca soal dengan benar, tetapi tidak dapat 

memaknai apa yang mereka baca dengan tepat. Tetapi hasil temuan ini 

bertentangan dengan penelitian Priyoko, dkk (2014) dan Satoto, dkk (2012) bahwa 

siswa tidak mengalami kesalahan dalam membaca karena siswa sudah memiliki 

kemampuan membaca baik dan benar. 

2. Kesalahan Memahami(Comprehension Errors) 

Kesalahan memahami adalah kesalahan yang dilakukan siswa akibat tidak 

mengerti semua kata dan maksud dalam soal. Sehingga siswa gagal dalam 

memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Berikut 

adalah contoh hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan kesalahan 

memahami(Comprehension errors)yaitu terlihat pada Gambar 2 berikut: 

 

 
Gambar 2. Hasil jawaban S 16 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa S16 melakukan kesalahan dalam 

memahami masalah. Terlihat dari jawaban S16  yangmenuliskan semua pecahan 

yang ada dalam soal, tetapi tidak tahu makna dari pecahan tersebut dan tidak 

memahami informasi apa yang ditanyakan. Sehingga S16 mengalikan semua 

pecahan tersebut seperti gambar 2 yaitu, (
1

2
 𝑥

1

3
 𝑥 

1

4
= 25). Hasil perkalian yang 

dilakukan S16 juga salah, karena hasil perkalian tersebut adalah 
1

24
 dan bukan 

25.Kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan memahami, karena siswa tidak 

mengetahui sepenuhnya apa yang diketahui dari soal tersebut, sehingga siswa 

langsung menuliskan jawaban. Siswa juga kurang memahami konsep 

pecahan.Temuan ini sesuai dengan penelitian Satoto dkk (2013) yang menyatakan 

bahwa 66,67% siswa melakukan kesalahan dalam memahami soal akibat dari 

ilustrasi yang mereka buat. Siswa kurang memahami konsep pecahan karena 

pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik, karena pembelajaran hanya 

terfokus pada rumus-rumus yang diberikan. 

 

3. Kesalahan Transformasi (Transformation Errors) 

Kesalahan transformasi adalah kesalahan siswa dalam menentukan rumus-

rumus atau operasi yang digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah 

akibat siswa belum bisa mengubah soal kedalam bentuk matematika dengan benar. 

Berikut adalah contoh hasil pekerjaaan siswa yang menunjukkan kesalahan 

transformasi (Transformation Errors) yaitu terlihat pada Gambar 3 berikut: 

 

 
Gambar 3. Hasil jawaban S5 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa S5 melakukan kesalahan dalam 

mentransformasi.Terlihat dari jawaban S8 yang tidak mampu membuat model 

matematis dari informasi yang didapat.S8 hanya menuliskan pecahan yang 

diketahui dari soal, tanpa adanya operasi hitung dari ketiga pecahan tersebut.S8 

mencoba mengalikan semua pecahan tersebut dengan dua tetapi tidak 

berhasil.Temuan ini sesuai dengan penelitian Sughesti, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa subjek tidak dapat mengubah soal kedalam bentuk matematis 

dan tidak mengetahui operasi hitung.Kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan 

transformasi adalah siswa kurang teliti terhadap informasi soal, dan siswa tidak 

dapat menerjemahkan soal kedalam bahasa matematika.Untuk memperbaiki 

kesalahan siswa, guru dapat melatih siswa dengan memberikan soal-soal yang 

dapat melatih siswa mengubah soal menjadi bentuk matematika.Tetapi hasil 

temuan ini bertentangan dengan penelitian Satoto, dkk (2012) bahwa tidak ada 

siswa yang melakukan kesalahan transformasi. 
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4. Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skills Errors) 

Kesalahan keterampilan proses adalah kesalahan yang dilakukan siswa 

akibat tidak memahami prosedur atau aturan operasi yang benar, sehingga gagal 

dalam melanjutkan perhitungannya. Berikut adalah contoh hasil pekerjaaan siswa 

yang menunjukkan Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skills Errors) yaitu 

terlihat pada Gambar 4 berikut: 

 

 
Gambar 4. Hasil jawaban S7 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa S7 sudah dapat membaca, memahami, dan 

mentransformasi model matematika dari soal yang diberikan. Tetapi dari jawaban 

siswa, terlihat bahwa siswa tidak memahami konsep penjumlahan pecahan 

berbeda penyebut, terlihat dari jawaban siswa dalam menyamakan ketiga pecahan 

tersebut ((
1

2
+

1

3
+

1

4
) = (

5

12
+

3

12
+

2

12
)). Dari jawaban tersebut, siswa mencoba 

mencari persamaan penyebut  “2” dengan menggunakan kelipatan dua sampai 

ketemu angka dua belas, tetapi terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah faktor. 

Sedangkan pada penyebut “3” dan “4” tidak dicari lagi 

persamaannya.Kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan dalam 

mentransformasi yaitu siswa tergesa-gesa dan kurang memahami konsep 

penjumlahan pecahan.Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Satoto, dkk 

(2012) bahwa kesalahan kemampuan proses terjadi akibat siswa kurang teliti. 

5. Kesalahan Penulisan Jawaban (Encoding Errors) 

Kesalahan penulisan jawaban adalah kesalahan siswa dalam menuliskan 

jawaban akhir  secara benar dan akurat. Berikut adalah contoh hasil pekerjaaan 

siswa yang menunjukkan kesalahan dalam penulisan (Encoding Errors) yaitu 

terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 berikut: 

 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 752 

 

  
 

 
Gambar 5. Hasil jawaban S2 

 

 
Gambar 6. Hasil jawaban S18 

 

Gambar 5 dan gambar 6 menunjukkan bahwa S2 dan S18 melakukan 

kesalahan dalam menuliskan hasil akhir. S2 dan S18 mencoba membuktikan 

bahwa Tomi membuat pernyataan yang salah dengan mengalikan ketiga pecahan 

dengan angka dua puluh empat kemudian menjumlahkannya (
1

2
 𝑥 24) + (

1

3
 𝑥 24) 

+ (
1

4
 𝑥 24) = 12 + 8 + 6 = 26. S2 dan S8 berkesimpulan bahwa Tomi salah 

membagikan 24 permen, seharusnya Tomi membagikan 26 permen.S2 dan S8 

hanya melihat dari jumlah permen yang dibagikan Tomi.Seandainya Tomi 

memberikan 26 permen, hasilnya juga tidak sesuai.Karena konsep yang paling 

penting adalah pecahan merupakan sebagian dari sesuatu yang utuh.kalau kita 

jumlahkan ketiga pecahan tersebut (
1

2
+ 

1

3
+

1

4
= 

13

12
). Temuan ini sesuai dengan 

penelitian Abdullah (2015) yang menyatakan bahwa kesalahan terbesar siswa 

adalah dalam menuliskan jawaban yang benar.Hal ini terjadi karena siswa kurang 

memahami maksud dari soal yang diberikan. 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kesalahan terbanyak yang 

dilakukan siswa menurut prosedur Newman adalah kesalahan keterampilan proses 

(process skills errors) dan kesalahan penulisan jawaban (Encoding Errors). 

Subjek tidak mampu menuliskan hasil akhir dari jawaban, tetapi ada pula yang 

menuliskan hasil akhir dari jawaban tetapi kurang tepat akibat kesalahan 

konsep.Subjek sudah mampu membuktikan bahwa pernyataan Tomi adalah salah, 

tetapi subjek memandang dari segi permen yang dibagikan Tomi, dan tidak 

memandang dari keseluruhan pecahan yang disebutkan Tomi. 
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Kesalahan konsep yang disampaikan guru kepada siswa pada jenjang 

sekolah dasar dapat berakibat fatal, karena dapat berkesinambungan kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Matematika adalah ilmu yang saling berkaitan  dan 

berkesinambungan satu sama lain. Sehingga penguatan konsep pada jenjang 

pendidikan dasar sangat diperlukan. Hal yang paling sulit dalam matematika 

adalah menghubungkan situasi dunia nyata dengan konsep matematika (Hagverdi, 

dkk: 2011).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan hasil kajian terhadap jawaban 18 subjek, ditemukan bahwa 

hampir semua subjek melakukan kesalahan pada setiap jenis kesalahan menurut 

prosedur Newman.Kesalahan yang didapat berupa kesalahan membaca (reading 

errors) yaitu siswa salah dalam membaca kata kunci dalam soal.Kesalahan 

memahami (comprehension errors) yaitu siswa salah memahami konsep, sehingga 

tidak tahu apa yang ditanyakan dalam soal. Kesalahan mentransformasi 

(transformation Errors) yaitu siswa tidak bisa menentukan rumus/operasi untuk 

menyelesaikan masalah. Kemampuan proses (process skill errors) yaitu siswa 

salah menggunakan prosedur atau operasi dalam penyelesaian soal. Kesalahan 

menulis jawaban (encoding errors) yaitu siswa tidak dapat menuliskan jawaban 

yang benar. Dari semua jenis kesalahan dapat dilihat bahwa kesalahan 

keterampilan proses (process skills errors) dan kesalahan menulis jawaban 

(encoding errors) adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan subjek, karena 

tidak teliti dan tidak dapat menuliskan jawaban akhir sesuai kesimpulan. 

 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis memberikan 

saran kepada guru dan calon guru agar dalam menyajikan konsep pecahan kepada 

peserta didik, guru harus menjelaskan dengan benda konkret sebagai alat peraga, 

agar ide-ide matematis yang disampaikan bermakna bagi peserta didik.Guru juga 

harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran dan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, agar guru mengetahui 

kesulitan apasaja yang dialami siswa dalam mengerjakan soal. 
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Abstrak 

Pecahan merupakan salah satu konsep matematika yang dapat 

dibelajarkan dengan menerapkan konsep faktual, yaitu mengaitkan 

pecahan dengan kegiatan sehari-hari. pecahan merupakan prasyarat 

yang terhubung dengan konsep lain dalam matematika, yaitu aljabar, 

pengukuran, rasio dan proporsi. Masih banyak siswa yang salah dalam 

mengerjakan soal-soal pada pokok bahasan pecahan. Strategi 

pembelajaran yang digunakan guru pada materi pecahan mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran. Karena strategi pembelajaran merupakan cara-cara 

yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Strategi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu strategi mengorganisasi isi pelajaran yang mengacu kepada 

metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada 

satu konsep, atau prosedur atau prinsip berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan guru pada 

materi pecahan di kelas V SDI Assalam Malang. 

Kata kunci: guru, strategi pembelajaran, pecahan 

 

 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah, dalam proses belajar-mengajar guru sangat mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap keberhasilan suatu proses belajar-mengajar yang ada di 

sekolah. Sesuai dengan pendapat Asmani (2015: 39-54) bahwa dalam proses 

belajar-mengajar guru mempunyai tugas untuk menjadi educator (pendidik), 

leader (pemimpin), fasilitator, administrator, serta evaluator belajar bagi siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu guru juga 

mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas 

untuk membantu proses perkembangan siswa. 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru dituntut untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. Menurut Arends (2012: 71) Salah satu ciri-ciri yang membedakan 

guru yang baik dari guru yang buruk adalah kemampuan mereka untuk 

menggunakan berbagai strategi belajar. Seorang guru akan memilih strategi yang 

tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan 

siswa menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 

pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. 

Pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Dalam pengertian ini secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

mailto:masitohalfiyatiilma@gmail.com
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memilih, menetapkan, mengembangkan metode maupun strategi untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan. Guru dapat merancang kegiatan belajar yang 

mesh dengan berbagai gaya belajar (Arends, 2012: 69). Pemilihan, penetapan dan 

pengembangan metode ini didasarkan pada kondiisi pembelajaran yang ada. 

Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan 

pembelajaran. Dimana menurut Dick and Carey (2015: 175) menyebutkan bahwa 

terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu (1) kegiatan pembelajaran 

pendahuluan, (2) penyampaian informasi, (3) partisipasi siswa, (4) penilaian, dan 

(5) kegiatan lanjutan. Penelitian Rosemary, dkk (2017) mengungkapkan bahwa 

dalam proses pembelajaran, strategi yang digunakan dapat berguna untuk tujuan 

inovasi dan perubahan. Dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran seorang guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan karakter dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

Uraian penjelasan masing-masing komponen dalam proses pembelajaran 

yaitu: (1) pada kegiatan pembelajaran pendahuluan, sebelum memulai 

pembelajaran yang perlu dipertimbangkan yaitu memotivasi siswa, 

menginformasikan tentang apa yang akan dipelajari, dan merangsang ingatan 

pengetahuan dan keterampilan yang harus siswa ketahui; (2) pada kegiatan 

penyampaian informasi adalah menentukan informasi apa, konsep, aturan, dan 

prinsip-prinsip yang harus disampaikan kepada siswa; (3) pada partisipasi siswa, 

praktek dengan umpan balik adalah salah satu komponen yang paling kuat dalam 

proses pembelajaran. Guru dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan 

memberikan siswa kegiatan secara langsung yang relevan dengan tujuan, 

memberikan siswa kesempatan untuk mempraktekkan apa yang ingin mereka 

lakukan; (4) dalam melakukan penilaian guru harus memutuskan dengan tepat 

strategi guru untuk menilai apa yang siswa telah dicapai; (5) Akhir komponen 

dalam strategi pengajaran yaitu tindak lanjut, melihat lagi dari strategi 

keseluruhan untuk menentukan apakah ingatan siswa dan transfer kebutuhan telah 

tercapai. Yang dapat dijawab pertama dengan meninjau kinerja konteks analisis, 

yang harus menggambarkan kondisi di mana siswa harus melakukan tujuan 

pengajaran. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDI Assalam Malang 

diperoleh informasi bahwa guru sudah menggunakan strategi pembelajaran, 

dimana siswa akan lebih cepat mengerti apabila didukung dengan strategi 

pembelajaran yang tepat, akan tetapi dalam proses pembelajaran guru masih 

belum optimal menggunakan strategi pembelajaran. Seperti penelitian yang 

dilakukan Ivić (2016) bahwa pengajaran tradisional dalam proses pembelajaran 

masih dominan. Berbanding terbalik dengan penelitian Jena (2013) yang 

menyimpulkan dari penelitiannya bahwa strategi pengajaran tradisional, dan 

pengetahuan guru, cara transaksi, keterampilan presentasi, penggunaan papan 

tulis, ilustrasi dengan contoh, pertanyaan, penguatan, dan umpan baliknya relatif 

lebih baik daripada instruksi kelas cerdas. Pemilihan strategi pembelajaran 

hendaknya dilihat dari karakteristik siswa, kondisi kelas serta kelengkapan sumber 

belajar. Sedangkan dalam proses belajar mengajar guru dituntut untuk 

menggunakan strategi pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Karena menurut 

Shirrock (2005: 215) menyatakan bahwa materi pelajaran dan pembelajaran dan 
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strategi yang terkait dengan itu, serta mampu menerapkan ini di dalam kelas 

adalah tugas yang sangat menuntut, membutuhkan asimilasi dari sejumlah besar 

pengetahuan, dan bahwa tugas seperti itu hanya mungkin dicapai selama periode 

waktu yang panjang. 

Menurut Djamarah (2010:5) secara umum strategi mempunyai pengertian 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 

yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Sedangkan menurut Wena (2014:5) strategi pembelajaran merupakan cara-cara 

yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi 

yang berbeda.  

Menurut Uno (2011:3) strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan 

digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan 

karakteristik siswa yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Dengan perkataan lain strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih 

luas dari metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik 

pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran.  

  

METODE 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015: 

9) menyatakan, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna atau 

informasi.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjenis deskriptif, 

yakni bersifat memapar dan apa adanya yang datanya berbentuk kata-kata atau 

gambar. Sesuai dengan pendapat Arikunto (2010:3) menyatakan, penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam 

bentuk laporan penelitian.  

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif 

kualitatif, sehingga kehadiran peneliti sangat diharapkan. Sebab peneliti berperan 

sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, penganalisis, penafsir data, dan pelapor 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian, peneliti juga 

mengobservasi dan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru 

mengenai pembiasaan yang dilakukan. Peneliti hadir langsung ke SDI Assalam 

Malang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam upaya pengumpulan data dalam 

penelitian berjalan dengan baik.  

Data dalam penelitian ini adalah data tentang strategi pembelajaran yang 

digunakan guru matematika pada materi pecahan melalui observasi yang 

dilakukan pada saat guru melakukan proses pembelajaran di dalam kelas.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi tentang 

kegiatan pembelajaran guru matematika SDI Assalam Kota Malang pada materi 

pecahan dan dokumentasi berupa video yang direkam saat pembelajaran dan RPP 
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yang diperoleh dari sekolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis dokumentasi. Pengolahan data dokumentasi ini, dengan melihat 

video pembelajaran dan RPP yang diperoleh dari sekolah dan setelah itu video 

dan RPP yang diperoleh akan dianalisis. RPP dianalisis dalam bentuk kalimat 

yang akan dihubungkan sesuai dengan strategi pembelajaran yang digunakan guru 

matematika pada kegiatan belajar siswa materi pecahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHAAN 

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan pada kelas V SDI 

Assalam Kota Malang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan 

guru matematika pada materi pecahan termasuk sudah baik. Dalam kegiatan 

belajar siswa di kelas terlihat ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, guru melakukan apersepsi dengan cara mengaitkan materi 

pembelajaran dengan pengalaman siswa, memberikan penguatan kepada siswa 

dan sebagainya. Akan tetapi ada juga strategi pembelajaran yang kurang 

digunakan guru matematika pada materi pecahan kelas V SDI Assamalam Kota 

Malang yaitu dalam melakukan tes dan melakukan tindakan lanjutan. Hal tersebut 

dikarenakan guru tidak memberikan tes berupa soal atau pekerjaan rumah pada 

setiap kali pelaksanaan pembelajaran berlangsung di kelas, guru hanya 

memberikan soal atau PR setelah beberapa kali pertemuan, selain itu guru 

melakukan tes pada saat tertentu saja seperti, ulangan harian dan ulangan tengah 

semester.  

Menurut Hosnan (2014: 182) dalam pelaksanaan tugas, guru harus 

menggunakan berbagai cara atau strategi guna mencapai hasil yang diharapkan, di 

antaranya strategi pembelajaran. Hal ini didukung oleh Arends (2012: 71) Salah 

satu ciri-ciri yang membedakan guru yang baik dari guru yang buruk adalah 

kemampuan mereka untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Strategi 

pembelajaran yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang gutu untuk 

menyampaikan materi pembelajaran akan memudahkan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang akan dikuasai di akhir kegiatan belajar.  

Berdasarkan lembar observasi kegiatan pembelajaran dapat dilihat bahwa 

strategi dalam kegiatan pembelajaran pendahuluan di kelas V SDI Assalam Kota 

Malang sudah cukup baik. Pada dasarnya strategi pembelajaran yang akan 

digunakan guru tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Menurut Uno (2014: 6) strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang 

akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, sehingga akan memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran 

yang dikuasai di akhir kegiatan belajar.  

Didalam proses pembelajaran dibutuhkan guru yang mampu menggunakan 

strategi pembelajaran dalam penyampaian informasi. Menurut Uno (2011: 4) 

penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling 

penting dalam proses pembelajaran, karena dalam kegiatan ini guru juga harus 

memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian 

informasi yang disampaikan dapat diserap oleh siswa dengan baik. Hal tersebut 

didukung oleh Darmansyah (2012: 17) mengatakan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran dan 

pengelolaan kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang 
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dapat dilakukan oleh guru untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan analisis dokumentasi berupa video dan RPP yang diperoleh 

dari guru matematika kelas V pada materi pecahan SDI Assalam tentang strategi 

pembelajaran yang digunakan guru matematika pada kegiatan belajar siswa, guru 

sudah menggunakan strategi pembelajaran karena pada RPP guru sudah 

mencantumkan beberapa komponen yang termasuk kedalam strategi pembelajaran 

seperti tujuan pembelajaran yang akan dicapai, pada kegiatan pendahuluan 

terdapat apersepsi, selain itu dalam RPP juga tercantum urutan materi yang akan 

disampaikan, dalam RPP juga dijelaskan bahwa guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok siswa yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik hal 

tersebut menyatakan bahwa guru sudah melakukan penguatan kepada siswa. 

Menurut Uno (2014: 4) pemilihan strategi pembelajaran pada dasarnya 

merupakan salah satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap guru, 

mengingat proses pembelajaran merupakan proses komunikasi multiarah antar 

siswa, guru dan lingkungan belajar. Sedangkan menurut Darmansyah (2012: 17) 

strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran, 

yang mana strategi pembelajaran terkait dengan bagaimana materi disiapkan, 

metode apa yang terbaik untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut, dan 

bagaimana bagaimana evaluasi yang tepat digunakan untuk mendapatkan umpan 

balik pembelajaran.  

Tetapi disetiap kelas itu tidak semua strategi pembelajaran yang digunakan 

guru pada kegiatan belajar siswa, masih ada strategi pembelajaran yang kurang 

digunakan guru pada kegiatan belajar siswa itu disebabkan strategi pembelajaran 

yang digunakan setiap guru itu berbeda-beda. Hal tersebut didukung oleh Shirrock 

(2005: 215) menyatakan bahwa materi pelajaran dan pembelajaran dan strategi 

yang terkait dengan itu, serta mampu menerapkan ini di dalam kelas adalah tugas 

yang sangat menuntut, membutuhkan asimilasi dari sejumlah besar pengetahuan, 

dan bahwa tugas seperti itu hanya mungkin dicapai selama periode waktu yang 

panjang.. Sedangkan menurut Darmansyah (2012: 19) dalam mengembangkan 

strategi pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal yang 

memungkinkan terciptanya pembelajaran efektif dan berhasil baik. Selain itu 

harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik siswa, serta situasi dan 

kondisi di mana proses pembelajaran berlangsung. Terdapat berbagai metode dan 

teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh guru, tetapi tidak semuanya sama 

efektifnya mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan aktivitas guru 

dalam memilih strategi pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil secara keseluruhan strategi pembelajaran yang digunakan guru 

matematika pada kegiatan belajar siswa di kelas V materi pecahan SDI Assalam 

Kota Malang untuk masing-masing indikator dapat disimpulkan yaitu: indikator 

pertama strategi dalam kegiatan pembelajaran pendahuluan baik sekali, indikator 

kedua strategi dalam penyampaian informasi termasuk baik, indikator ketiga 

strategi dalam partisipasi peserta didik termasuk kurang, indikator keempat 

strategi dalam melakukan tes termasuk kurang, dan indikator kelima strategi 

dalam melakukan kegiatan lanjutan juga termasuk masih kurang. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka disarankan perlunya peningkatan 

strategi pembelajaran oleh guru pada kegiatan belajar siswa, hendaknya guru lebih 

memperhatikan dan meningkatkan lagi strategi pembelajaran yang digunakan 

terutama dalam melakukan tes dan melakukan kegiatan lanjutan. Diharapkan 

adanya pemberian informasi dan pelatihan untuk guru tentang pentingnya 

menggunakan strategi pembelajaran pada kegiatan belajar siswa sehingga proses 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.  
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa calon guru SD dalam memecahkan soal berjenis 

open middle. Subjek yang digunakan adalah mahasiswa pendidikan 

dasar konsentrasi guru kelas pada semester 3 salah satu Universitas di 

Provinsi Jawa Timur. Pemilihan subjek dilakukan dengan 

mengelompokkan pekerjaan yang identik dan masing-masing diambil 

satu contoh untuk dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil 

analisis, diperoleh 4 subjek yang mewakili masing-masing pekerjaan 

identik. Keempat subjek dapat memecahkan  soal open middle dengan 

baik, namun komunikasi pada masing-masing subjek menunjukkan 

hasil berbeda. Subjek 1 dan subjek 2 dapat melakukan komunikasi 

dengan jelas dan lengkap, namun subjek 3 dan subjek 4 menunjukkan 

kesalahan komunikasi dengan tidak melakukan analisis dan evaluasi, 

serta penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam menyampaikan ide 

matematikanya.  

Kata Kunci: komunikasi matematis, pemecahan masalah, soal open 

middle. 

 

 

Pembelajaran matematika tidak lepas dari kebutuhan komunikasi sebagai 

sarana mentransfer informasi atau pesan. Menurut KBBI komunikasi memiliki arti 

pengiriman atau penerimaan berita oleh dua orang atau lebih sehingga diperoleh 

cara yang tepat dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Komunikasi dalam 

pembelajaran matematika seringkali dilakukan dengan menggunakan simbol-

simbol atau aturan-aturan khusus. Hal ini seringkali menimbulkan masalah ketika 

pembelajaran dilakukan pada jenjang sekolah dasar (SD) dimana siswa masih 

berfikir secar konkret. Oleh sebab itu, seringkali matematika dianggap menjadi 

pembelajaran yang sangat sulit bagi siswa karena siswa cenderung tidak mampu 

memahami matematika karena ada perbedaan bahasa matematika dengan bahasa 

sehari-hari (Ruhyana, 2016:117). 

Calon guru matematika SD harus menguasai komunikasi matematika 

secara kontekstual untuk membantu para siswa memahami matematika dengan 

melakukan penghubungan dengan kehidupan sehari-hari ataupun penggunaan 

berpikir yang konkret. Pada kurikulum matematika, komunikasi matematis 

merupakan salah satu standar proses matematika yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa calon guru. NCTM (2000) mengungkapkan tiga indikator komunikasi 

matematis yang harus dikuasai, yaitu meliputi: 1) Kemampuan menyatakan ide-

ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual, 2) . 

Kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara 
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lisan maupun tertulis, 3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-

simbol matematika, dan strukturstrukturnya untuk memodelkan situasi atau 

permasalahan matematika. Berdasarkan indikator tersebut, Viseu dan Oliverian 

(2012) menyatakan bahwa komunikasi matematika perlu dikuasai oleh guru, 

karena komunikasi mampu merangsang siswanya untuk berbagi ide, pikiran, 

dugaan, serta solusi matematika sehingga mampu mengarahkan proses 

matematika yang lebih baik.  

Penyampaian ide matematika yang baik dapat dilakukan dengan 

memberikan soal yang sesuai yaitu dengan memberikan soal closed task, open 

middle, atau soal open ended (Cholis,2016). Soal closed task merupakan soal yang 

hanya dapat dipecahkan dengan satu cara dan hanya terdapat satu jawaban benar, 

soal open middle merupakan soal dengan satu jawaban benar namun terdapat 

banyak cara dalam memecahkannya, sedangkan soal open ended merupakan soal 

dengan banyak cara dan dimungkinkan terdapat banyak jawaban. Menurut Cholis 

(2016) soal open middle sesuai digunakan untuk mengetahui pemahaman 

seseorang dalam memahami konsep matematika, karena adanya alternatif jawaban 

dalam memecahkan soal dan hanya terdapat satu jawaban benar. Berdasarkan hal 

itu, penggunaan soal open middle dilakukan untuk memberikan kesempatan 

penyampaian ide matematika yang jelas namun pemecahan masalah tidak hanya 

menggunakan satu metode pemecahan saja. 

Penelitian Rahmatina (2016) menunjukkan bahwa penggunaan soal open 

middle pada materi bangun ruang sisi lengkuang belum dapat dipecahkan dengan 

baik oleh para mahasiswa. Sebagian besar  mahasiswa melakukan kesalahan 

komunikasi ketika memecahkan soal, yaitu dengan adanya penggunaan rumus 

yang tidak tepat dan penggunaan simbol yang tidak sesuai. Menurutnya kesalahan 

mahasiswa cenderung disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep sehingga 

komunikasi matematis yang dilakukan banyak kekeliruan.  Selain itu penelitian 

Purwati (2017) dengan penggunaan soal open middle pada materi program linier 

menunjukkan bahwa 2 dari 3 sampel mahasiswa tidak melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap strategi yang digunakan dalam memecahkan masalah. Hal itu 

disebabkan kecenderungan mahasiswa berorientasi pada hasil dan jawaban namun 

terdapat proses matematika yang terlewat. Berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dilakukanlah kajian tentang komunikasi matematis mahasiswa 

calon guru SD dalam memecahkan soal berjenis open middle. Kajian ini bertujuan 

menjelaskan kecenderungan komunikasi mahasiswa dalam memecahkan soal 

open middle khususnya pada materi pecahan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan mengacu dengan tujuan penelitian yaitu 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru SD 

dalam memecahkan soal matematika. Menurut Creswell (2014:164) karakteristik 

penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri antara lain: a) menggunakan latar 

alamiah, b) peneliti berperan sebagai instrumen kunci c) terdapat beragam sumber 

data, serta d) analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini dilaksanakan 

melalui tiga tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pengolahan data.  
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Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa pendidikan dasar 

Universitas Negeri Malang pada semester 3 konsentrasi guru kelas khususnya 

pada offering E yang telah mengambil mata kuliah pengembangan bahan ajar 

matematika SD. Pemilihan subjek dilakukan dengan memberikan tes terhadap 15 

mahasiswa dan dilakukan pengelompokan terhadap hasil pekerjaan yang 

menggunakan metode pemecahan identik. Instrumen soal dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Instrumen soal open middle 

 

Berdasarkan hasil tes terhadap soal yang ditetapkan, diperoleh empat 

kecenderungan hasil pekerjaan mahasiswa yang menggunakan metode berbeda-

beda. Empat metode yang cenderung digunakan dalam memecahkan soal tersebut 

antara lain; penggunaan perkalian silang, menyamakan penyebut, merubah ke 

desimal, serta pemberian analogi.  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh 4 kecenderungan yang 

dilakukan mahasiswa dalam memecahkan soal open middle materi pecahan. 

Adapun 4 kecenderungan tersebut yaitu penggunaan perkalian silang, 

menyamakan penyebut, merubah ke desimal, serta penggunaan analogi. Data 

kecenderungan metode yang digunakan dapat diamati pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kecenderungan Metode yang Digunakan Subjek Memecahkan Soal Open Middle 

Materi Pecahan 

Kecenderungan Metode yang Digunakan Jumlah Mahasiswa yang Menggunakan 

Perkalian silang 1 orang 

Menyamakan penyebut 6 orang 

Merubah ke desimal 6 orang 

Penggunaan analogi 2 orang 

 

Berdasarkan tabel, metode yang paling banyak digunakan mahasiswa adalah 

menyamakan penyebut dan merubah pecahan ke bentuk desimal. Sedangkan 

metode dengan pengguna paling sedikit yaitu metode perkalian silang dan 

penggunaan analogi. Menurut musser dkk (2011) pemecahan masalah dalam soal 

pecahan seringkali beragam, hal itu tergantung kemampuan berfikir siswa dan 

cara yang menurutnya paling mudah dipahami.  Dari hasil tes keseluruhan 

mahasiswa, maka ditetapkan 4 subjek dengan mengacu pada hasil pekerjaan yang 

identik untuk dianalisis lebih lanjut kemampuan komunikasinya. Pemilihan subjek 

berdasarkan pertimbangan pada hasil pekerjaan yang unik dan komunikatif dari 

masing-masing pengguna metode. Berdasarkan subjek yang telah dipilih, maka 

dilakukan analisis sebagai berikut. 
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PEMBAHASAN 

Kajian masing-masing pekerjaan mahasiswa dalam melakukan 

komunikasi matematis terhadap soal berjenis open middle adalah sebagai berikut. 

 

Subjek 1 

Hasil pekerjaan subjek 1 Dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2 Hasil Pekerjaan Subjek 1 

Berdasarkan gambar 2, hasil pekerjaan subjek satu menunjukkan bahwa 

subjek telah mampu memecahkan masalah matematika berjenis open middle 

sehingga dapat dikatakan subjek telah memahami persoalan. Pemahaman tersebut 

dapat dilihat dari pekerjaan subjek dimana digunakan metode pemecahan yang 

berbeda dari subjek lain dan penggunaan bahasa yang khas. Komunikasi yang 

digunakan subjek 1 tergolong komunikasi yang lengkap, dimana terdapat 

penggunaan simbol-simbol untuk melakukan pemecahan soal disertai dengan 

penggunaan bahasa tulis yang memperjelas maksud pemecahan soal yang 

dilakukan.  

Ditinjau dari indikator pertama, dapat diamati bahwasanya subjek telah 

mampu menyatakan ide matematikanya secara tertulis. Pekerjaan subjek juga 

diikuti dengan penggunaan simbol serta kalimat-kalimat yang memperjelas 

idenya. Hal itu sangat berguna dalam membantu menyampaikan gagasan agar 

tidak salah tafsir dipahami teman, dosen, atau orang lain. Menurut Fathani (2009), 

simbol matematika bersifat artifisial, sehingga akan memiliki arti yang sesuai 

apabila diberikan makna kepadanya. Pemberian tulisan pada pekerjaan subjek 1 

menunjukkan pemaknaan terhadap ide yang disampaikan, hal tersebut sangat 

berguna bagi pembaca dalam memahami pemikirannya. Ditinjau dari indikator 

kedua, terlihat bahwasanya subjek 1 sangat memahami hasil pekerjaannya, 

sehingga secara runtut ia dapat menafsirkan dan menilai idenya dengan 

menambahkan kata-kata sebagai alat tafsir dari metode pemecahan soal yang 

digunakan. Namun, hasil pekerjaan subjek 1 tidak menunjukkan proses 

matematika yang lengkap, dimana pemecahan soal tidak disertai penalaran 

terhadap metode yang digunakan. Hasil pekerjaan subjek 1 belum menunjukkan 
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alasan bagaiman metode perkalian silang dapat digunakan untuk menemukan 

pecahan yang lebih besar. Menurut NCTM (2000: 268) penjabaran matematika 

hendaknya mengandung argumen matematika dan hubungannya terhadap konsep 

lain, sehingga tidak hanya berisi prosedur ataupun cara ringkas. Terakhir ditinjau 

dari penggunaan istilah atau simbol matematika, subjek 1 terlihat sangat teliti 

terhadap jawaban yang ditulisnya. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya 

kesalahan penggunaan simbol.. Secara bahasa, kata-kata yang digunakan juga 

jelas dan tidak menimbulkan salah penafsiran bagi pembaca. Menurut Topan dkk 

(2017) kemampuan pemecahan masalah memiliki sumbangsih terhadap 

kemampuan komunikasi matematisnya. Selain itu, penelitina Purwati (2017) 

menunjukkan komunikasi matematis yang dimiliki mahasiswa, sejalan dengan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah. Hal itu sesuai terhadap hasil 

pekerjaan subjek 1, dimana kemampuan komunikasi matematis yang jelas, disertai 

dengan kemampuan pemecahan soal yang baik. 

  

Subjek 2 

Hasil pekerjaan subjek 2 dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Hasil Pekerjaan Subjek 2 

 

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa subjek 2 menunjukkan 

pemahaman soal yang baik yang ditunjukkan dengan kemampuan menyatakan ide 

serta kemampuan pemecahan soal secara benar. Hasil pekerjaan subjek 2 juga 

menunjukkan hasil pekerjaan yang unik karena diikuti dengan penggunaan dua 

alternatif jawaban. Komunikasi yang digunakan subjek 2 tergolong komunikasi 

yang lengkap, dimana digunakan simbol-simbol untuk melakukan pemecahan soal 

disertai dengan penggunaan bahasa tulis yang memperjelas maksud pekerjaannya.  

Ditinjau dari indikator pertama, dapat diamati bahwasanya subjek telah 

mampu menyatakan ide matematikanya secara tertulis. Hasil pekerjaannya juga 

menunjukkan proses yang jelas dengan disertai penggunaan simbol serta kata-kata 

singkat untuk mempermudah pembaca memahami idenya. Sedangkan ditinjau dari 
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indikator kedua, pekerjaan subjek 2 menunjukkan adanya penafsiran yang baik 

terhadap hasil pekerjaan yang dituliskan, hal itu dibuktikan dengan adanya 

pemecahan soal yang dilakukan secara runtut dan diikuti dengan pemberian kata-

kata singkat sebagai penjelas. Subjek 2 juga menunjukkan pemahaman soal yang 

sangat baik, hal itu dibuktikan dengan adanya dua alternatif jawaban yang 

digunakan. Untuk melakukan analisis jawabannya, subjek 2 berusaha melakukan 

uji coba metode kedua. yaitu menerapkan sifat komutatif bilangan. Menurut 

Musser dkk (2011) penggunaan sifat komutatif bilangan dapat mempermudah 

orang tertentu dalam melakukan penghitungan. Namun metode kedua yang 

digunakan tidak sempurna dan terdapat kesalahan prinsip. Menurut Soedjadi 

(2000) kesalahan prinsip yaitu kesalahan umum yang sering dilakukan karena 

adanya kesalahan dalam mengaitkan fakta atau konsep matematika. Kesalahan 

yang dilakukan subjek, dimungkinkan karena adanya pemahaman yang kurang 

terhadap konsep yang digunakan. Selanjutnya, ditinjau dari indikator ketiga, 

pekerjaan subjek 2 telah menunjukkan penggunaan simbol matematika secara 

tepat. Tidak ada kesalahan simbol, dan secara bahasa kata-kata yang digunakan 

jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir.  

 

Subjek 3 

Hasil pekerjaan subjek 3 dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Hasil Pekerjaan Subjek 3 

 

Berdasarkan gambar 4, hasil pekerjaan subjek ketiga menunjukkan 

bahwa subjek telah mampu memecahkan masalah matematika berjenis open 

middle sehingga dapat dikatakan subjek telah memahami persoalan. Pemahaman 

tersebut dapat dilihat dari pekerjaan subjek dimana subjek telah mampu memilih 

metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian soal. Komunikasi yang 

digunakan subjek ketiga tergolong komunikasi yang kurang lengkap, dimana 

pemecahan soal tidak disertai dengan penggunaan simbol yang tepat dan tidak 

terdapat kalimat-kalimat yang memperjelas penyampaian ide.  

Ditinjau dari indikator pertama, dapat diamati bahwasanya subjek 3 telah 

mampu menyatakan ide matematikanya, namun pekerjaannya tidak didukung 

dengan penggunaan kalimat-kalimat, sehingga ide yang disampaikan kurang 
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dideskripsikan secara jelas. Selanjutnya, jika ditinjau dari indikator kedua, terlihat 

bahwasanya subjek 3 mampu memilih metode yang digunakan dengan baik. 

Namun subjek 3 melakukan kecerobohan dengan tidak melakukan penafsiran dan 

tidak pula melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya, hal itu terlihat dari 

pekerjaan yang kurang sistematis dan proses final pemberian simbol yang tidak 

dilakukan. Sedangkan ditinjau dari indikator ketiga, pekerjaan subjek 3 

menunjukkan penggunaan simbol yang tidak lengkap. Simboll yang tidak 

dituliskan yaitu simbol lebih besar atau simbol lebih kecil yang merupakan final 

dari proses pekerjaan.  Menurut Soedjadi (2010) kesalahan dalam menuliskan 

simbol matematika atau maksud dari simbol termasuk dalam kesalahan fakta.  

Kesalahan fakta dapat disebabkan oleh kecerobohan ataupun pengetahuan 

seseorang yang terbatas tentang pemahaman simbol matematika. Jika ditinjau dari 

pekerjaan subjek, kemungkinan penyebab kesalahan adalah karena kecerobohan 

subjek yang tidak melakukan evaluasi pekerjaan. Translasi pecahan ke desimal 

membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan proses hitung yang rumit 

sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian ekstra yang berdampak pada 

kecerobohan subjek. Hasil Pekerjaan subjek 3 sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Purwati (2017) bahwa kecenderungan siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematis kurang baik disertai dengan kemampuan pemecahan 

masalah yang kurang baik pula.  

 

Subjek 4 

Hasill pekerjaan subjek 4 dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Hasil Pekerjaan Subjek 4 

 

Berdasarkan gambar 5, hasil pekerjaan subjek keempat menunjukkan 

bahwa subjek telah mampu memecahkan masalah matematika berjenis open 

middle sehingga dapat dikatakan subjek telah memahami persoalan. Subjek 

keempat, menggunakan analogi untuk memecahkan soal open middle yang 

diberikan. Komunikasi yang digunakan subjek keempat tergolong komunikasi 

yang kurang lengkap, dimana pemecahan soal tidak disertai dengan penggunaan 

simbol yang tepat serta tidak didukung dengan kalimat-kalimat sehingga idenya 

cenderung sulit dipahami. Meskipun terdapat representasi dalam bentuk gambar, 

penggunaan kalimat dapat memperjelas penyampaian ide seseorang.  
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Ditinjau dari indikator pertama, dapat diamati bahwasanya subjek 4 telah 

mampu menyatakan ide matematikanya dengan menggunakan simbol disertai 

representasi dalam bentuk gambar. Meskipun penggunaan representasi sangat 

membantu penyampaian ide matematikanya, namun representasi membutuhkan 

kalimat-kalimat untuk memperjelas idenya. NCTM (2000) berpendapata bahwa 

representasi dalam bentuk table, diagram, grafik maupun gambar hendaknya 

disertai dengan kata-kata yang mempermudah orang lain untuk memahami ide 

matematikanya. Jika ditinjau dari indikator kedua, terlihat bahwa subjek 4 pada 

dasarnya telah memahami persoalan sehingga mampu menentukan metode 

pemecahan yang akan dilakukan..  Namun, pemilihan metode yang digunakan 

tidak diikuti dengan penafsiran serta proses evaluasi sehingga terdapat banyak 

kekurangan dari penyampaian idenya. Penggunaan representasi pada dasarnya 

merupakan langkah tepat dalam mengkomunikasikan ide matematika, karena 

representasi membantu mengembangkan, berbagi, dan meningkatkan pemhaman 

matematika (NCTM,2000). Namun penggunaan representasi harus disertai dengan 

pemahaman konsep yang baik agar penyampaian yang dilakukan benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sedangkan ditinjau dari indikator ketiga, pekerjaan 

subjek 4 menunjukkan penggunaan simbol yang jelas namun kurang tepat. 

Berdasarkan hasil pekerjaan yang dijabarkan, subjek belum mampu menunjukkan 

pecahan yang lebih besar secara benar. Meskipun penggunaan representasi jelas, 

tetapi subjek menunjukka terdapat kesalahan prinsip dalam memecahkan soal. 

Kesalahan prinsip ditandai dengan kesalahan dalam mengaitkan beberpa fakta 

atau konsep (Soedjadi, 2000), dalam hal ini kesalahan prinsip ditunjukkan dengan 

adanya perumpamaan tanpa ada penjelasan yang logis. Selain itu, kesalahan dalam 

membentuk perumpamaan turut berdampak pada kesalahan dalam representasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kajian terhadap kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa calon guru SD dalam memecahkan soal open middle yang telah 

dilakukan,  diperoleh data bahwa kecenderungan mahasiswa dalam memecahkan 

soal open middle dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu kecenderungan 

menggunakan perkalian silang, menyamakan penyebut, membagi ke desimal, 

serta melakukan analogi. Dari keempat kecenderungan yang dilakukan, masing-

masing subjek menunjukkan kemampuan komunikasi yang berbeda. Mahasiswa 

dengan kecenderungan menggunakan metode perkalian silang, dapat menjelaskan 

idenya secara jelas dengan melakukan interpretasi terhadap soal dan memodelkan 

ke bentuk metode pemecahan yang sesuai serta turut digunaknnya simbol-simbol 

matematika yang disertai kata-kata singkat untuk memperjelas idenya.. 

Mahasiswa dengan kecenderungan menggunakan metode menyamakan penyebut, 

dapat menjelaskan idenya secara jelas serta mampu memodelkan soal ke bentuk 

pemecahan yang sesuai, serta turut digunaknnya simbil-simbol yang disertai kata-

kata singkat untuk memperjelas idenya. Namun, subjek dalam kategori ini 

mengalami kesalahan prinsip ketika mencoba memodelkan pemecahan soal 

dengan metode pemecahan yang lain. Sedangkan mahasiswa dengan 

kecenderungan menggunakan desimal dan melakukan analogi, seringkali kurang 

lengkap dalam menjelaskan ide matematikanya karena tidak didukung dengan 

penggunaan simbol yang lengkap dan kata-kata yang memperjelas penyamapian 

ide. Subjek dengan kecenderungan melakukan pemecahan secara desimal, 
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mengalami kesalahan kesalahan fakta, yaitu kesalahan akibat kecerobohan dalam 

menuliskan ide matematika, sedangkan subjek dengan kecenderungan melakukan 

pemecahan dengan analogi mengalami kesalah prinsip berupa ketidak sesuaian 

penghubungan konsep. Hal itu dimungkinkan, pemecahan soal dengan metode 

desimal dan analogi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

pemecahan soal dengan perkalian silang atau penyamaan penyebut sehingga 

proses evaluasi terhadap penyampaian ide tidak dilakukan.  

Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan mahasiswa calon guru 

untuk lebih memperhatika komunikasi matematis yang dilakukan. Komunikasi 

matematis memegang peranan penting dalam pembelajaran matematika sebagai 

sarana utama menyampaikan ide matematika sehingga mudah dipahami orang 

lain. Bagi dosen, kemampuan komunikasi matematis para mahasiswa merupakan 

hal penting yang perlu dikuasai dan dibiasakan untuk membangun pemahaman 

matematika yang bermakna. Kebermaknaan pembelajaran matematika tidak lepas 

dari kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep serta kemampuan-

kemampuan proses matematika. Selain itu, penulis turut menyarankan adanya 

penelitian lanjutan tentang kemampuan komunikasi matematis mahasiswa pada 

mata kuliah matematika sekolah dasar. 
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Abstrak 

Artikel ini merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan kelemahan komunikasi matematis tulis siswa SMK 

saat menyelesaikan soal materi program linear. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Responden dalam 

kajian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Al-Amin Gresik tahun 

ajaran 2017/2018 yang berjumlah 18 siswa. Setelah dilakukan analisis 

hasil pengerjaan tes tulis siswa dapat disimpulkan bahwa siswa 

memiliki beberapa kelemahan komunikasi matematis tulis, 

diantaranya (1) Kelemahan dalam memahami gagasan matematis 

sebanyak 9%, Siswa belum memahami pada saat informasi yang 

diberikan pada sebuah soal, (2) Kelemahan dalam mengungkapkan 

gagasan matematis melalui tulisan ada sebanyak 40 %, diantaranya 

siswa menuliskan semangka sebagai variabel x dan melon sebagai 

variabel y, (3) Kelemahan menggunakan notasi matematika ada 

sebanyak 32%, diantaranya siswa kurang memahami aturan penulisan 

tanda sama dengan (=), (4) Kelemahan menggunakan representasi 

model matematika untuk menyatakan informasi matematis ada 

sebanyak 19%, siswa mampu memahami informasi pada soal namun 

tidak mampu mengubahnya menjadi model matematika.  

Kata kunci: Komunikasi Matematis Tulis, Program Linear 

 

 

Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan manusia dalam 

menjalani kehidupan karena mencakup segala aspek kehidupan manusia. 

Matematika tak hanya membicarakan tentang ilmu sains, namun berkontribusi 

dalam bidang bisnis, keuangan, kesehatan dan pertahanan dan bidang-bidang yang 

lainnya. (National Research Council, 1988). Selanjutnya Shadiq (2007) 

menambahkan bahwa dari dulu sampai saat ini banyak orang tua maupun 

masyarakat umum yang meyakini bahwa matematika menjadi tolak ukur 

keberhasilan seorang siswa. Jika siswa mampu menguasai matematika, maka 

dianggap akan mampu menguasai ilmu lainnya. Dan sebaliknya jika seorang 

siswa kesulitan menguasai matematika, maka ia akan kesulitan menguasai ilmu 

yang lain. 

De Lange (2004) menyebutkan ada kompetensi yang harus dimiliki siswa 

selama mempelajari matematika yaitu berpikir  dan  bernalar  matematis, 

berargumentasi  matematis, komunikasi matematis, pemodelan, pengajuan dan 

pemecahan masalah, representasi dan simbol. Oleh karena itu Shadiq (2007) 

menyimpulkan bahwa matematika berperan penting untuk mengatur susunan 

kemampuan berfikir siswa, mengajak siswa untuk bernalar,  memecahkan  

masalah yang diberikan, menyampaikan gagasan dengan komunikasi yang baik,  

mailto:rikza.muqtada@gmail.com
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mengaitkan  materi  matematika  dengan  realita sehari –hari ,  dan mampu  

menggunakan  dan  memanfaatkan teknologi. Ketika siswa belajar matematika, 

siswa akan belajar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan 

mengoneksikan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya serta dilatih untuk 

menyampaikan gagasan dengan merepresentasikan ide yang dimiliki. 

Komunikasi merupakan bagian yang penting bagi matematika dan 

pendidikan matematika. Komunikasi termasuk standar proses dalam pembelajaran 

matematika (NCTM, 2000). Menurut Qohar (2011) komunikasi dalam 

pembelajaran matematika sangat penting untuk dikembangkan karena melalui 

komunikasi matematis, siswa dapat mengorganisasikan pemikiran matematis baik 

secara lisan maupun dengan tulisan dan juga mampu memberikan tanggapan yang 

tepat selama proses pembelajaran matematika. Ketika siswa memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang baik, siswa akan lebih percaya diri dalam 

menyelesaikan masalah karena siswa akan mampu memahami gagasan matematis 

dan menyampaikan ide tentang penyelesaian masalah. Komunikasi merupakan 

standar yang penting dalam matematika. Komunikasi adalah cara untuk berbagi 

gagasan dan menerangkan pengertian. Melalui komunikasi, siswa dapat 

mengemukakan ide, melakukan diskusi. Proses komunikasi juga dapat membantu 

siswa untuk membangun makna dalam gagasan mereka. Saat siswa diharuskan 

untuk berpikir dan memberikan alasan tentang sebuah persoalan matematika, 

siswa dituntut untuk dapat menyampaikan hasil pemikiran mereka baik secara 

lisan atau tertulis kepada orang lain. Mereka belajar bagaimana memperjelas dan 

meyakinkan ide mereka (NCTM,2000). 

Dalam NCTM (2000), standar komunikasi dalam pembelajaran matematika 

kelas play group sampai di Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu: (1) 

Mengorganisasikan dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui 

komunikasi; (2) Mengomunikasikan pemikiran matematis mereka dengan tepat 

dan jelas kepada rekan-rekan, guru, dan lainnya; (3) Menganalisis dan 

mengevaluasi pemikiran matematika mereka dan strategi yang lainnya; (4) 

Menggunakan bahasa matematika untuk menyampaikan ide-ide matematika 

secara tepat. 

Kajian terkait kemampuan komunikasi siswa sudah dilakukan oleh beberapa 

peneliti yaitu Prayitno serta Qohar dan Sumarmo. Menurut Prayitno (2013) 

indikator kemampuan komunikasi siswa adalah (1) mampu memahami  gagasan  

matematis  dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diberikan; (2) mampu 

menyampaikan gagasan  matematis baik secara lisan maupun tulisan; (3) mampu 

menggunakan  pendekatan  bahasa matematika  (notasi,  istilah  dan  lambang)  

untuk  menyatakan  gagasan matematis; (4) mampu menggunakan  representasi  

matematika (rumus, diagram,  tabel, grafik, model)  untuk  menyatakan  gagasan 

matematis; dan (5) mengubah dan memahami  informasi matematis  dalam  

representasi  matematika yang berbeda. 

Sedangkan Qohar dan Sumarmo (2013) mengidentifikasi beberapa indikator 

kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu: (1) mencerminkan dan 

menjelaskan gagasan mereka secara matematis; (2) merumuskan definisi konsep 

matematika; (3) mengekspresikan diagram, atau realita ke dalam bahasa, simbol, 

ide, atau model matematika; (4) menjelaskan atau mengklarifikasi ide, situasi, 

atau relasi matematika dalam bahasa lisan maupun tulisan sehari-hari; (5) 

membaca, mengklarifikasi, dan memeriksa presentasi matematis secara bermakna; 
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(6) mengapresiasi keindahan dan kekuatan notasi matematika dan 

menggunakannya dengan tepat. 

Berdasarkan  pendapat-pendapat tersebut  di atas, peneliti melakukan kajian 

tentang kemampuan  komunikasi  matematis  tulis dengan mengombinaasikan 

pendapat Qohar dan Sumarmo dengan pendapat Prayitno yaitu kemampuan 

komunikasi matematis tulis siswa dapat dilihat dari beberapa indiaktor yaitu (1) 

mampu memahami  gagasan  matematis  dalam bentuk tulisan yang diberikan 

kepada siswa; (2) mampu mengungkapkan  gagasan  matematis melalui tulisan; 

(3) mampu menggunakan  notasi matematika dengan tepat; dan (4) mampu 

menggunakan  representasi  matematika (rumus, diagram,  tabel, grafik, model)  

untuk  menyatakan  gagasan matematis. 

 

METODE 

Kajian ini mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis tulis siswa 

pada materi program linear. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini menganalisis data untuk 

mendeskripsikan dengan teks dan interpretasi makna yang lebih dalam (Creswell, 

2012). Data yang diperoleh berbentuk kata – kata atau gambar sehingga dalam 

kajian ini tidak menekankan pada angka dan lebih menekankan pada proses 

daripada hasil yang diperoleh (Sugiyono,2012). 

Responden yang dipilih dalam kajian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Al-Amin Gresik jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang berjumlah 18 

siswa. Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah dengan pemberian tes 

tertulis berupa dua soal materi prasyarat program linear. Peneliti ingin melihat 

bagaimana siswa mengomunikasikan jawaban mereka secara tertulis terkait soal 

yang diberikan. 

Sedangkan langkah-langkah analisis data dalam kajian ini dilakukan dengan 

memeriksa dan mendeskripsikan jawaban siswa menggunakan indikator 

komunikasi matematis tulis. Penentuan responden kajian ditentukan berdasarkan 

jawaban siswa yang salah kemudian diulas dan dikaitkan indikator komunikasi 

matematis di atas. Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) Maria dan Nila pergi bersama – sama ke toko buah. Mereka ingin 

membeli buah dengan jenis yang sama. Maria membeli 2 kg melon dan 3 kg 

semangka seharga Rp. 38.000,- sedangkan Nila membeli 4 kg Melon dan 1 

kg semangka seharga Rp. 41.000,-. Tentukan harga 1 kg semangka dan 

harga 1 kg melon! (2) Di Toko Barokah, harga 5 buku dan 3 pena sebesar 

Rp 23.000,-. Diketahui harga pena  lebih mahal Rp 1.000,00 dari harga 

buku. Berapa uang yang harus dibayarkan Andi jika dia ingin membeli 4 

buku dan 5 pena? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah siswa menyelesaikan soal tes tertulis yang diberikan, didapatkan 

data hasil  pengerjaan siswa secara tertulis berupa lembar jawaban yang kemudian 

diidentifikasi dan dideskripsikan kelemahan komunikasi matematis tulis siswa 

dalam menyelesaikan soal materi program linear. Dari  seluruh  siswa  yang 

mengikuti  tes, sebagian  besar  siswa  tidak  dapat  mengomunikasikan  ide-ide  

mereka  secara  tertulis dengan baik. 
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 Dari hasil pengerjaan soal oleh siswa didapatkan bahwa pada soal pertama 

sebanyak 10 siswa mempunyai kelemahan dalam mengungkapkan gagasan 

matematis melalui tulisan dan 6 siswa tidak mampu menggunakan notasi 

matematika yang tepat.  Pada soal kedua terlihat ada 3 siswa tidak mampu 

memahami gagasan matematis yang diberikan dalam tulisan, 3 siswa tidak 

mampu mengungkapkan gagasan matematis melalui tulisan, 4 siswa tidak mampu 

menggunakan notasi matematika dengan tepat dan 6 siswa tidak dapat 

menggunakan representasi model matematika untuk menyatakan informasi. Data 

rekapitulasi dan presentase kesalahan yang dilakukan siswa akan ditampilkan 

dalam tabel 1 berikut. 
 

Tabel 1. Rekapitulasi kelemahan komunikasi matematis tulis siswa berdasarkan kombinasi 

indikator Qohar, Sumarmi dan Prayitno 

 PG UG GN GR 

Soal 1 - 10 6 - 

Soal 2 3 3 4 6 

Jumlah 3 13 10 6 

Prosentase 9% 40% 32% 19% 

Keterangan : 

PG = Memahami gagasan 

UG  = Mengungkapkan gagasan 

GN = Menggunakan notasi 

GR = Menggunakan representasi 

Berdasarkan hasil pengerjaan siswa pada soal yang diberikan, menunjukkan 

bahwa siswa paling banyak mempunyai kelemahan dalam mengungkapkan 

gagasan, yaitu sebesar 40% atau berjumlah 13 dari 32 jumlah kesuluruhan. 

Kemudian kelemahan dalam menggunakan notasi berada pada peringkat kedua, 

yaitu 32% dari 31 total seluruhnya. Selanjutnya kelemahan menggunakan 

representasi sebesar 19% dan yang terakhir kelemahan memahami gagasan 

matematis sebesar 9% dari total seluruhnya. 

Kelemahan dalam mengungkapkan gagasan matematis melalui tulisan 

menjadi kelemahan yang paling sering ditemukan dalam penyelesaian soal materi 

program linear. Beberapa kesalahan dalam indikator ini meliputi siswa 

menuliskan melon dan semangka sebagai permisalan variabel x dan y.   

 

 
Gambar 1 Contoh kelemahan siswa dalam mengungkapkan gagasan matematika secara 

tertulis 

Jawaban tersebut  kurang  tepat, seharusnya Rp. x,-  dan Rp. y,- mewakili 

harga melon dan harga semangka. Kesalahan tersebut terjadi karena siswa kurang 

memahami maksud variabel. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Mustaqim (2013) bahwa kesulitan siswa menentukan variabel adalah 

kesulitan dalam memahami masalah dan mentransfer informasi menjadi variabel. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Manibuy (2014) menjelaskan 

bahwa kesalahan siswa dalam menuliskan pemisalan variabel dikarenakan siswa 

sangat lemah dalam pemahaman dan penguasaan konsep. 

Kelemahan komunikasi matematis tulis siswa selanjutnya yang banyak 

dimiliki oleh siswa kelemahan dalam menggunakan notasi matematika dengan 

tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Contoh kelemahan siswa dalam menggunakan notasi matematika 

 

Pada lembar jawaban siswa di atas nampak siswa siswa menuliskan jawaban 

M=2kg m + 3kg = 38.000 dan N=4kg m + 1kg = 41.000. Siswa bermaksud 

menulis bahwa model matematika untuk M (Maria) adalah 2kg+3kg = 38.000 dan 

model matematika untuk N (Nila) adalah 4kg +1kg = 41.000. Siswa salah 

menuliskan tanda sama dengan (=) setelah variabel M dan N. itu berarti bahwa 

nilai Maria adalah sama dengan 2kg+3kg dan sama dengan 38.000 sedangkan 

nilai Nila adalah sama dengan 4kg + 1 kg dan sama dengan 41.000. 

Siswa melakukan kesalahan dalam penulisan notasi matematika yaitu tanda 

sama dengan (=). Menurut KBBI (2008) notasi adalah seperangkat atau sistem 

lambang (tanda) yang menggambarkan bilangan (tentang aljabar). Notasi aljabar 

dapat berupa sama dengan (“=”), lebih dari (“>”), kurang dari (“<”), lebih dari 

atau sama dengan (“≥”), dan kurang dari atau sama dengan (“≤”). Menurut 

Sujalmo (2013) kesalahpahaman tentang tanda sama dengan (“=”) biasa terjadi 

pada siswa dalam belajar aljabar. Banyak aritmetika sekolah dasar siswa 

berorientasi pada jawaban yang merupakan refleksi siswa dalam menyelesaikan 

aljabar. Siswa menafsirkan tanda sama dengan (“=”) sebagai sinyal untuk 

menghitung ruas kiri dan kemudian menulis hasil perhitungan setelah tanda sama 

dengan. Hal ini didukung oleh Carpenter et al. (dalam Samo, 2010) bahwa siswa 

cenderung salah memahami tanda sama dengan operator, yaitu untuk melakukan 

sesuatu atau mencari hasil daripada simbol relasional dari kesamaan kesetaraan 

atau ekuivalen.  

Siswa juga memiliki kelemahan dalam menggunakan representasi model 

matematika untuk menyatakan informasi matematis. Siswa belum mampu 
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menyajikan model matematika dari sebuah soal cerita. Berikut contoh kelemahan 

siswa dalam menggunakan representasi model matematika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Contoh  kelemahan siswa dalam menggunakan representasi model matematika 

untuk menyatakan informasi matematis 

 

Pada lembar jawab di atas dapat dilihat bahwa siswa kurang mampu 

menyajikan model matematika dari soal yang kedua dimana disebutkan bahwa 

diketahui harga pena lebih mahal Rp.1000,- dari harga buku. Ada beberapa siswa 

yang salah meyajikan model mtematikanya menjadi 1b + 1p = 1.000 dan ada pula 

yang menuliskan 1b – 1p = 1.000. Padahal seharusnya siswa mampu 

menggunakan representasi model matematika berbentuk 1p – 1b = 1.000 karena 

selisih harga pena dan buku adalah 1.000 dan harga pena yang lebih mahal. Siswa 

tidak mampu merepresantikan soal ke dalam bentuk matematika, masalah ini 

sejalan dengan penelitian Adityawan (2016) bahwa diantara kesalahan yang 

dilakukan siswa adalah siswa tidak mampu memodelkan peristiwa sehari-hari ke 

dalam bahasa atau simbol matematika. Fatimah (2015) menambahkan bahwa 

siswa tidak mampu mengubah soal cerita menjadi model matematika karena siswa 

belum mampu memahami isi dari soal yang diberikan.  

Kelemahan terakhir yang ditunjukkan siswa adalah kelemahan memahami 

gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan. Siswa kurang memahami apa 

yang dimaksudkan dalam sebuah soal. Berikut contoh kelemahan siswa dalam 

memahami gagasan matematis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Contoh  kelemahan siswa dalam memahami gagasan matematis yang disajikan 

dalam tulisan. 
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Pada lembar jawab di atas dapat dilihat bahwa siswa menuliskan 
23.000

8
 = 

2.875 dan harga pena = 2.875 + 1.000 = 3.875. Siswa tidak memahami bahwa 

harga 5 buku dan 3 pena adalah Rp.23.000 dan menganggap bahwa harga buku 

dan pena adalah sama selanjutnya membagi Rp.23.000 dengan 8 (hasil dari 5 + 3). 

 Kesalahan siswa dalam memahami gagasan matematis yang disajikan 

disebabkan karena minat baca siswa rendah. Hal ini sejalan dengan  hasil 

penelitian Samniah (2016) memperlihatkan bahwa ketidakmampuan siswa 

memahami isi bacaan disebabkan karena kurangnya minat baca siswa terhadap 

bacaan. Jika minat baca siswa rendah, maka kemampuan memahami siswa kurang 

terlatih karena menurut Baroody (dalam Qohar, 2011) membaca adalah kegiatan 

kompleks yang di dalamnya terdapat aspek mengingat, memahami, 

membandingkan, menganalisis, dan mengatur apa terkandung dalam bacaan. 

Dengan membaca seseorang bisa memahami ide-ide yang sudah ditetapkan dalam 

menulis orang lain.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan analisis hasil pengerjaan tes tulis siswa, peneliti 

menyimpulkan bahwa siswa memiliki empat macam kelemahan komunikasi 

matematis tulis dalam menyelesaikan soal materi program linear yaitu kelemahan 

memahami gagasan matematis, kelemahan mengungkapkan gagasan, kelemahan 

menggunakan notasi matematis dan kelemahan menggunakan representasi model 

matematika. Kelemahan mengungkapkan gagasan merupakan kelemahan yang 

banyak dimiliki siswa. Siswa kurang mampu mengungkapkan apa yang menjadi 

pendapat atau gagasan mereka melalui tulisan mereka. Kelemahan berikutnya 

adalah kelemahan dalam menggunakan notasi matematis dengan tepat. Masih 

banyak siswa yang masih belum mengetahui aturan pemakaian simbol atau notasi 

yang digunakan dalam matematika seperti tanda sama dengan dan lainnya.  

Selanjutnya kelemahan menggunakan representasi model matematika, siswa 

belum mampu dalam menyajikan model matematika dari sebuah soal cerita. 

Siswa dapat memahami informasi dalam soal namun belum mampu mengubah 

informasi ke dalam bentuk model matematika dengan benar.  Kelemahan yang 

terakhir adalah kelemahan memahami gagasan matematis yang disajikan dalam 

tulisan. Beberapa siswa masih ada yang belum mampu memahami informasi yang 

diberikan dalam soal, akhirnya mereka memberikan jawaban yang tidak sesuai 

dengan informasi yang diberikan pada soal. 

Melalui hasil penelitian ini, disarankan kepada peneliti lain untuk mengkaji 

kelemahan komunikasi matematis baik tulis maupun lisan untuk materi selain 

program linear. Hasil deskripsi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan matematis tulis siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini mendeskripsikan pembelajaran keterampilan 

berhitung menggunakan media permainan kartu domino pada 

materi pecahan dan desimal. Pada pembelajaran matematika SD 

diharapkan siswa terampil berhitung konversi pecahan dan desimal. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas IV MI Miftahul 

Ulum Sudimoro, masih banyak ditemukan siswa kurang terampil 

dalam melakukan konversi pecahan ke desimal, dan desimal ke 

pecahan. Media permainan kartu domino dirancang dapat 

meningkatkan keterampilan berhitung konversi pecahan dan 

desimal serta membantu siswa aktif dalam pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

diimplementasikan pembelajaran berhitung menggunakan media 

permainan kartu domino. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan media 

permainan kartu domino siswa terampil berhitung konversi pecahan 

dan desimal, serta siswa aktif dan senang dalam belajar matematika.  

Kata Kunci: media permainan kartu domino, keterampilan berhitung, 

konversi pecahan dan desimal. 

 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Sa’dijah, 2009). Pendapat ini 

menjelaskan bahwa matematika penting dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Sedangkan menurut Sriyanto (2007:12) matematika berasal dari kata mathema 

dalam bahasa yunani diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. Juga 

mathematikos yang diartikan sebagai “suka belajar”. Berdasarkan pendapat ini 

sebenarnya tidak ada alasan bagi pelaku pendidikan untuk tidak suka dengan 

matematika. Menurut Hudojo (2003:40) belajar matematika merupakan suatu alat 

untuk mengembangkan cara berpikir. Karena itu matematika sangat diperlukan 

baik untuk kehidupan sehari-hari, sehingga matematika perlu dibekalkan kepada 

setiap peserta didik sejak sekolah dasar, bahkan sejak TK. Siswa dituntut untuk 

terampil berhitung matematika agar mempunyai modal bekal untuk 

mengembangkan daya pikirnya pada masa perkembangan berikutnya. 

Keterampilan berhitung di sekolah dasar merupakan kemampuan dasar untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan lebih lanjut, maka sangatlah tepat jika 

mendapat perhatian sejak awal. Keterampilan berhitung bagian dari kemampuan 

matematika, sebab salah satu prasyarat untuk belajar matematika adalah belajar 

berhitung yang keduanya saling mendukung. 

Keterampilan yang dimaksudkan adalah kemampuan siswa untuk 

menjalankan prosedur-prosedur dan operasi-operasi di dalam matematika secara 
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cermat dan tepat. Sependapat dengan Robbins (2000:494) keterampilan 

merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan 

cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability). Menurut Heruman 

(2016:3) pembinaan keterampilan matematika bertujuan agar siswa lebih terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Berlandaskan atas pemahaman 

dan latihan yang cukup akan berdampak baik pada keterampilan berhitung siswa, 

oleh karena itu latihan diberikan agar memberikan kecermatan dan ketepatan. 

Latihan perlu dijalankan dengan media permainan, karena alat media bertujuan 

untuk mempermudah dalam menyalurkan informasi kepada siswa dan siswa tidak 

mudah cepat lupa segala yang dipelajari. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di MI Miftahul Ulum Sudimoro 

menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas IV belum sepenuhnya 

optimal dan masih banyak siswa kurang terampil dalam mengubah pecahan ke 

desimal dan desimal ke pecahan, serta masih terdapat beberapa siswa yang belum 

mencapai Kriteria Belajar Minimal (KBM). Juga didapatkan informasi bahwa 

selama ini siswa belajar bilangan desimal berdasarkan contoh di buku tanpa 

mengetahui makna bilangan desimal. Siswa sulit memahami bahwa 
1

4 
 sama 

dengan 0,25, hal ini terjadi karena menurut siswa penulisannya saja sudah 

berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut pemilihan metode pembelajaran harus 

tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki siswa yaitu bermain. 

Menurut Sumantri dan Sukmadinata (2012:12), karakteristik anak sekolah dasar 

yaitu: (1) senang bermain; (2) senang bergerak; (3) senang bekerja dalam 

kelompok; dan (4) senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Thomas dan Brunsting (2010:141) mengatakan salah satu solusi terbaik untuk 

masalah matematika adalah dengan menggunakan strategi permainan. Strategi 

permainan dapat membangun minat, kegembiraan, dan kesenangan dalam proses 

pembelajaran matematika sambil memberikan pengulangan, umpan balik, dan 

peluang untuk belajar dari kesalahan bahwa siswa perlu meningkatkan tingkat 

kinerjanya. Oleh karena itu dibutuhkan media permainan dalam pembelajaran 

dengan tujuan menarik perhatian siswa untuk bersemangat belajar dan terampil 

berhitung konversi pecahan dan desimal. Media tersebut adalah kartu domino, 

dimana penggunaannya dilakukan oleh beberapa kelompok kecil yang terbagi 

sekitar 4-6 anak per kelompoknya. 

Media permainan kartu domino sebagai media pembelajaran untuk 

menarik minat belajar siswa dan untuk meningkatkan keterampilan berhitung 

konversi pecahan dan desimal. Pembelajaran menggunakan kartu domino ini 

dilatar belakangi adanya strategi belajar yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk aktif belajar dan terampil berhitung mengkonversi pecahan dan 

desimal dengan menghubungkan masing-masing kartu. Permainan ini mengubah 

metode pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi 

berpusat pada siswa (student centered). Berdasarkan penelitian John Gough 

(2015) dengan melalui permainan domino mampu merangsang pemikiran 

matematis siswa. Sedangkan penelitian Esa dan Rusly (2015) pembelajaran 

dengan media permainan kartu domino dilihat dari kefektifan dari segi aktivitas 

siswa yaitu rata-rata sebesar 68,97% siswa melakukan aktivitas dengan sangat 

efektif. Hasil ini menunjukan bahwa media permainan kartu domino efektif untuk 

digunakan. 
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, bahwasanya dengan 

menggunakan media permainan kartu domino akan berdampak positif terhadap 

belajar matematika siswa yaitu siswa terampil berhitung konversi pecahan dan 

desimal. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan media 

permainan domino card untuk meningkatkan keterampilan berhitung siswa pada 

materi konversi pecahan dan desimal. 

 

METODE 

Kajian penelitian ini diawali dengan pemberian soal konversi pecahan dan 

desimal sebelum dan sesudah media permainan kartu domino kepada sebagian 

siswa kelas IV yang dipilih secara acak untuk membentuk kelompok hetererogen. 

Setelah itu wawancara juga dilakukan untuk mendukung informasi yang 

ditemukan dalam penggunaan media permainan kartu domino. Kajian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan keadaan 

yang terjadi pada latar alamiah dan dinarasikan menggunakan kata-kata, Moleong 

(2014:8). Keterampilan berhitung akan diidentifikasi dengan melihat hasil siswa 

setelah penggunaan media permainan kartu domino dan juga bagaimana cara 

siswa dalam mengkonversi pecahan desimal. Tidak hanya itu identifikasi juga 

dilihat dari hasil respon siswa setelah menggunakan media permainan tersebut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media permainan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Tahap Persiapan 

Permainan: 1) Mengakrabkan suasana dan pembentukan kelompok. 2) Guru 

memberikan media Domino Card kepada setiap masing-masing kelompok. 3) 

Guru menjelaskan tujuan permainan Domino Card dan bagaimana cara 

memainkannya. Tahap Pelaksanaan Permainan: 1) Siswa melakukan (ompimpa) 

dalam bahasa jawa untuk memilih siapa yang melempar kartu lebih awal. 2) 

Siswa yang terpilih melempar kartu untuk memulai permainan. 3) Siswa lainnya 

bergantian melempar kartu domino dan menghubungkannya satu sama lain. 4) 

Bagi siswa yang melempar kartu domino, tugas siswa lainnya mengecek dan 

mengoreksi kartu, apakah nilai pecahan dan desimal sesuai dengan kartu yang 

sebelumnya. 5) Semua siswa aktif dalam permainan. Tahap Akhir Permainan: 1) 

Ceritakan pengalaman yang kamu peroleh selama mengikuti permainan Domino 

Card secara bergantian dengan teman. 2) Guru memberikan lembar pengalaman 

selama permainan berlangsung kepada siswa. 3) Siswa mengumpulkan kembali 

lembar pengalaman kepada guru. 

 
Gambar 1 Media Permainan Kartu Domino 

Pada permainan ini siswa di dalam kelompok saling menghubungan kartu 

domino satu sama lain sehingga membentuk rantai. Setiap siswa diberi lembar 

catatan sebagai oret-oretan untuk menghubungkan kartu domino. Kemudian, 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 781 

 

  
 

siswa yang lain juga mengoreksi hasil jawaban dari temannya. Dari perlakuan 

tersebut terjadi proses transfer pengetahuan antar siswa (scafolding) sehingga 

siswa yang kurang mampu atau terampil dalam mengkonversi pecahan ke desimal 

dan desimal ke pecahan akan terbantu oleh siswa yang lebih mampu. 

Tes soal konversi pecahan dan desimal diberikan kepada sebagian siswa 

kelas IV yang dipilih secara acak. Adapun tes konversi pecahan dan desimal yang 

diberikan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 2 Soal Konversi Pecahan dan Desimal 

 

Berdasarkan tes soal yang diberikan, identifikasi jawaban dari soal 

tersebut akan dideskripsikan sesuai hasil pekerjaan siswa. Adapun gambar 2 

dibawah ini adalah jawaban tes sebelum menggunakan media kartu domino dari 

siswa CMP. 

 
Gambar 3 Jawaban CMP Sebelum Media Kartu Domino 

 

Gambar 2 menunjukan bahwa CMP telah menuliskan jawaban bentuk 

pecahan ke bentuk desimal dengan  salah. Hal ini terlihat pada nomor 1b bahwa 
1

4
 

= 0,2, salah satu penyebab ini siswa tidak cermat dalam mengoperasikan operasi 

pembagian yang seharusnya 0,25 dia menulisnya 0,2. Kemudian informasi lain 

pada soal mengubah pecahan ke desimal, CMP tidak menjelaskan bagaimana cara 

mengubah pecahan ke desimal. Kemudian pada soal nomor 2 mengubah bentuk 

desimal ke bentuk pecahan, CMP masih belum bisa memahami konsep desimal 

yang mana dituliskan pada nomor 2a, 2b, dan 2c masih terdapat kesalahan dalam 

mengubah pecahan ke bentuk pecahan. Siswa seperti ini perlu diberikan latihan-

latihan dengan menggunakan media permainan kartu domino, karena dengan 

latihan-latihan bermain seperti ini siswa akan senang dan tidak mudah bosan 

dalam belajar matematika sehingga materi pembelajaran akan lebih cepat dicerna 

Kerjakan dengan cermat dan tepat 

1. Mengubah pecahan ke bentuk desimal 

a. 
𝟏

𝟐
 = 

b. 
𝟏

𝟒
 = 

c. 
𝟐

𝟓
 = 

2. Mengubah desimal ke bentuk pecahan 

a. 0,2 =  

b. 1,5 = 

c. 6,4 = 
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oleh siswa. Hal ini didukung oleh Anugwo Michael (2016) dengan menggunakan 

media permainan siswa akan lebih senang dan giat dalam belajar. 

Gambar di bawah ini menunjukkan hasil jawaban CMP setelah 

menggunakan media kartu domino. 

 
Gambar 4 Jawaban CMP Setelah Media Kartu Domino 

 

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa CMP terlihat banyak peningkatan 

dalam mengubah pecahan ke desimal dan desimal ke pecahan. Berdasarkan soal 

nomor 1 CMP sudah bisa mengerjakan soal dengan menggunakan cara 

pengerjaannya, akan tetapi ada salah satu kesalahan terdapat pada nomor 1b yang 

mana letak kesalahannya sama yaitu kurangnya ketelitian CMP  dalam 

melanjutkan operasi pembagian secara bersusun. Hal ini menandakan siswa dapat 

mengkonversi bentuk pecahan ke desimal dengan baik. Terlihat juga pada soal 

nomor 2 CMP menunjukkan bahwa dia sudah paham tentang konsep desimal. 

Berdasarkan hasil jawaban yang diperoleh sudah benar dalam mengkonversi 

bentuk desimal ke bentuk pecahan. Hal ini menandakan bahwa dengan pemberian 

media permainan kartu domino akan memberikan dampak positif terhadap CMP 

pada keterampilan berhitung konversi pecahan dan desimal. 

Adapun Gambar 4 dibawah ini adalah jawaban tes siswa lain bernama RR 

sebelum menggunakan media kartu domino. 

 
Gambar 5 Jawaban RR Sebelum Media Kartu Domino 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa RR menuliskan jawaban bentuk pecahan 

ke bentuk desimal tanpa menggunakan cara pengerjaan. Hal ini terlihat ambigu 

dalam menilai apakah siswa mengerjakan dengan baik atau dengan tebakan saja. 

Pada nomor 1b terdapat kesalahan jawaban yang seharusnya 
1

4
 = 0,25, siswa RR 

menjawab 0,8. Kemudian informasi lain pada soal mengubah pecahan ke desimal, 

RR juga tidak menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan ke desimal. 

Pengerjaan nomor 2a siswa RR menjawabnya dengan benar, akan tetapi pada 
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nomor 2b dan 2c hasil jawaban keduanya salah. Diketahui RR masih belum bisa 

memahami konsep desimal dengan baik. RR perlu diberikan latihan soal dengan 

menggunakan media permainan kartu domino untuk meningkatkan keterampilan 

berhitung konversi pecahan dan desimal.  

Gambar di bawah ini menunjukkan hasil jawaban CMP setelah 

menggunakan media kartu domino. 

 
Gambar 6 Jawaban RR Setelah Media Kartu Domino 

 

Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa RR terlihat sama dengan CMP yaitu 

banyak Peningkatan dalam mengubah pecahan ke desimal dan desimal ke 

pecahan. Berdasarkan soal nomor 1 RR sudah bisa mengerjakan soal dengan 

menunjukkan cara pengoperasiannya, akan tetapi ada salah satu kesalahan 

terdapat pada nomor 1b yang mana letak kesalahannya sama yaitu kurangnya 

ketelitian dalam melanjutkan operasi pembagian secara bersusun. Hal ini 

diberikan penjelasan ulang dalam melakukan operasi pembagian. Terlihat juga 

pada soal nomor 2 RR menunjukkan bahwa dia sudah paham tentang konsep 

desimal. Berdasarkan hasil jawaban yang diperoleh sudah benar dalam 

mengkonversi bentuk desimal ke bentuk pecahan. Akan tetapi ada kesalahan 

kembali pada ketelitian terhadap bilangan, kesalahan ini terletak pada nomor 2b 

yang mana 1,5 = 
15

10
, sedangkan siswa RR menulisnya 

25

10
. Kesalahan ketelitian 

kecil ini berdampak fatal pada hasil akhir jawaban. Berdasarkan hasil jawaban RR 

pada sebelum dan sesudah menggunakan media kartu domino menandakan bahwa 

dengan pemberian media permainan kartu domino akan memberikan dampak 

positif tehadap RR pada keterampilan berhitung konversi pecahan dan desimal. 

Berdasarkan uraian dari kedua siswa di atas menunjukkan bahwa kedua 

siswa dapat terampil berhitung matematika materi konversi pecahan dan desimal. 

Menggunakan media kartu domino siswa sangat antusias dan aktif serta giat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Di bawah ini disajikan data hasil keterampilan berhitung konversi pecahan 

dan desimal dari 10 siswa kelas IV MI Miftahul Ulum pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1 Pedoman Observasi Keterampilan Berhitung Siswa SD 

No Nama Keterampilan Berhitung 
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Siswa 1 2 3 4 

1 MRJ T CT T CT 

2 SAP T CT CT CT 

3 CMP T T T T 

4 BDM T T T CT 

5 RR T T T T 

6 MA CT T T CT 

7 MSW T T T T 

8 API CT T CT CT 

9 NS T CT T T 

10 DF T T T T 

Keterangan : 

1 = Terampil  mengkonversi bentuk pecahan ke bentuk desimal 

2 = Terampil  mengkonversi bentuk desimal ke bentuk pecahan 

3 = Mampu menghubungkan masing-masing kartu dengan tepat 

4 = Mampu mengoreksi kartu yang keluar dari teman kelompok 

Skala Kemunculan 

T = Terampil   

CT = Cukup Terampil  

TT = Tidak Terampil  

 

Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan bahwa siswa setelah 

menggunakan media permainan kartu domino terlihat terampil dalam 

mengkonversi pecahan dan desimal. Hal ini diketahui dari skala kemunculan 

dominan adalah “T” yaitu Terampil setelah itu diikuti oleh “CT” yaitu Cukup 

Terampil. Berdasarkan penelitian Mellard, Woods, Desa, dan Alexandra (2015) 

keterampilan berhitung merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan 

secara mudah dan cermat. Dengan menggunakan media permainan kartu domino 

dapat meningkatkan keterampilan berhitung konversi pecahan dan desimal, serta 

siswa sangat antusias, aktif, dan giat dalam mengikuti pembelajaran. 

 

KESIMPULAN 

Pada pelaksanaan pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator. Untuk 

memberikan pemahaman kemampuan keterampilan berhitung siswa, guru dapat 

memberikan atau menyediakan sebuah sarana yang tepat yang sesuai dengan 

karakteristik siswa yaitu bermain. Sarana itu berupa media permainan kartu 

domino. Media kartu domino ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

berhitung khususnya materi konversi pecahan dan desimal, yaitu mengubah 

pecahan ke bentuk desimal dan mengubah desimal ke bentuk pecahan. 
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Abstrak 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV)adalah salah 

satu materi yang dipelajari di jenjang SMA/SMK, namun seringkali 

ditemui kendala dalam proses pengerjaannya.Penelitian yang 

dilakukan terhadap siswa SMK Negeri 3 Batu ini, bertujuan 

menemukan kesalahan berpikir siswa pada materi SPLDV ditinjau 

dari : (1) kesalahan pseudo konstruksi, (2) kesalahan lubang 

konstruksi, (3) kesalahan berpikir analogi, dan (4) kesalahan berpikir 

logis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah tiga siswa kelas XI 

Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) SMK Negeri 

3 Batu dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Data diperoleh 

dengan melakukan tes tulis dan wawancara. Siswa menjawab lembar 

tes berbentuk pernyataan yang harus dijustifikasi benar atau salah 

sekaligus memberikan alasan terhadap jawaban mereka. Berdasarkan 

hasil observasi pekerjaan siswa dan wawancara diperoleh hasil bahwa 

siswa mengalami kesalahan pseudo konstruksi, lubang konstruksi dan 

kesalahan berpikir analogi, sedangkan kesalahan berpikir logis siswa 

pada materi SPLDV tidak ditemukan dalam penelitianini. 

Kata Kunci: kesalahan berpikir, kesalahan berpikir analogi, lubang 

konstruksi, pseudo konstruksi, SPLDV  

 

Siswa SMK Negeri 3 Batu dinyatakan tuntas belajar jika mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 75. Namun hasil evaluasi belajar tengah semester 

mata pelajaran matematika siswa kelas X menunjukkan capaian yang belum 

memuaskan. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai Ulangan Tengah Semester Ganjil 

(UTS) 2017/2018 yang baru mencapai 32,09. Selain nilai rata-rata UTS, hasil 

pekerjaan siswa dalam menyelesaikan tugas juga perlu mendapatkan perhatian. 

Pada Gambar 1 berikut, disajikan beberapa hasil pekerjaan tugas siswa.  

 
Gambar 1 Jawaban tugas siswa 

mailto:rinda.novitasari@gmail.com
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Kedua soal yang ditugaskan sebenarnya termasuk soal prosedural. 

Tetapitidak seluruh siswa dapat menjawab dengan benar. Jawaban siswa pada 

Gambar 1.a dan 1.b menunjukkan bahwa mereka cenderung mengabaikan apa 

yang telah diketahui di soal tentang pemisalan x dan y, sehingga pemisalan yang 

dituliskan siswa tidak sesuai. Pada Gambar 1.a siswa tidak dapat menyusun model 

matematika dengan benar dan pada Gambar 1.b tampak siswa tidak dapat 

menyusun model matematika.Pada Gambar 1.c dan 1.d siswa melakukan 

kesalahan dalam memisalkan variabel. Dari Gambar 1.c juga terlihat bahwa siswa 

tidak teliti dalam menyelesaikan eliminasi, siswa tersebut tidak mencantumkan 

operasi apa yang digunakan, sehingga proses menjawabnya kurang sempurna, 

sedangkan pada Gambar 1.d tampak siswa melakukan beberapa kesalahan dalam 

proses menghitung. 

Dari capaian UTS siswa, contoh hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikantugasdan diskusi dengan guru-guru matematika SMKN 3 Batu 

terhadappekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal ditengarai siswa mengalami 

kesulitan menyelesaikan soal.Oleh karena itu perlu ditemukan jenis kesalahan 

yang dialami siswa SMKN 3 Batu dalam menyelesaikan soal. Setelah ditemukan 

kesalahan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal.Deskripsi kesalahan 

konstruksi konsep siswa dapat menjadi pertimbangan guru dalam menentukan 

strategi yang sesuai untuk memfasilitasi siswa memahami dan belajar matematika. 

NCTM (2000)menekankan bahwa pemahaman dalam pembelajaran 

matematika adalah dasar dalam visi matematika sekolah sehingga siswa harus 

belajar matematika dengan pemahaman dan membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya secara aktif. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Dicket al (2009) dan Slavin (2006) yang menyampaikan bahwa siswa 

harus membangun pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri. Saat siswa 

menggabungkan informasi dan membangun pengetahuan baru, ada siswa yang 

benar-benar membangun konsepnya dengan baik, namun tak sedikit yang masih 

setengah-setengah dalam pemahaman terhadap suatu konsep. Sebagaimana  

disampaikan Herna et al (2016) belajar matematika pada dasarnya adalah sebuah 

proses konstruksi konsep dan pemecahan masalah matematis yang bisa berhasil 

atau gagal. Konstruksi gagal menunjukkan kesulitan siswa dalam membangun 

konsep matematika. 

Bingolbali,et al (2011) memaparkan bahwa dari pandangan guru penyebab 

terjadinya kesulitan matematika siswa disebabkan masalah epistemologi, 

psikologi dan pedagogik.Subanji (2015) dan Khatimah, et al (2017) 

menyampaikan bahwa kesulitan siswa dalam mengonstruksi dan memecahkan 

masalah matematika terlihat dari bentuk kesalahan siswa. Kesalahan konstruksi 

siswa meliputi pseudo konstruksi, lubang konstruksi, kesalahan berpikir logis, dan 

kesalahan berpikir analogi. Menurut Subanji dan Nusantara (2016) pseudo 

konstruksi terjadi ketika siswa seolah-olah menjawab benar meskipun sebenarnya 

tidak sesuai dengan substansi konsep atau seolah-olah salah meskipun sebenarnya 

siswa dapat menyampaikannya secara benar setelah refleksi. Subanji (2016) dan 

Hidayanto, et al (2017) menyampaikan bahwa lubang konstruksi dalam struktur 

berpikir siswaterjadi karena adanya skema-skema tertentu yang belum 

terkonstruksi, sedangkan kesalahan berpikir logis terjadi ketika siswa membuat 

asumsi yang benar dalam asumsinya meskipun sebenarnya secara substansi 

konsep asumsi tersebut salah dan tidak logis sehingga proses konstruksi 
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penyelesaian masalah yang melibatkan asumsi tersebut menjadi salah. Menurut 

Hidayanto, et al (2017) kesalahan berpikir analogi terjadi saat siswa memberikan 

asumsi berdasarkan analogiyang tidak sesuai dalam mengonstruksi penyelesaian 

masalah sehingga jawabannya menjadi tidak tepat. 

Penelitian tentang konstruksi konsep dan proses berpikir siswa telah 

dilakukan oleh Vinner (1997), Subanji &Nusantara (2016), Herna et al (2016), 

Hidayanto et al (2017) dan lain-lain. Vinner (1997) mengajukan kerangka pseudo-

conceptual dan pseudo-analytical dalam perilaku matematika. Subanji dan 

Nusantara meneliti tentang pseudo konstruksi siswa SMP pada materi operasi 

bilangan bulat, bentuk aljabar, konsep luas daerah, dan konsep segitiga. Herna 

meneliti tentang karakteristik kesalahan konstruksi mahasiswa semester tujuh 

pada materi limit fungsi. Hidyanto et al (2107) meneliti tentang kesalahan berpikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah geometri. Pada penelitian ini akan diteliti 

kesalahan berpikir siswa dalam menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel. 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan suatu materi 

aljabar yang umumnya disajikan dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan 

aspek pemecahan masalah dan kehidupan sehari-hari (Mahsup, 2010). Menurut 

Stitz & Zeager (2010) SPLDV adalah dua atau lebih persamaan linear dua 

variabel yang saling berhubungan antar variabelnya. Anton & Rorres (2005) 

memaparkan dilihat dari grafik garis lurusnya, suatu sistem persamaan linear 

kemungkinan memliki tepat satu selesaian, tak hingga banyak selesaian ataupun 

tidak memliki selesaian. Selesaian SPLDV dapat  ditentukan menggunakan 

metode eliminasi, substitusi, grafik atau eliminasi Gauss-Jordan.  

Penelitian terkait analisis kesalahan pada materi SPLDV telah dilakukan 

oleh Hidayah (2016) dan Wijaya&Masriyah (2013). Hidayah (2016) 

menyampaikan jenis kesalahan yang mungkin dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah Polya. Pada penelitian ini 

ditemukan siswa melakukan kesalahan dalam memahami soal saat menuliskan 

apa yang diktehaui dan ditanyakan di soal, kesalahan menyusun rencana saat tidak 

mencantumkan pemisalan variabel dan membuat model matematika, kesalahan 

melaksanakan rencana saat proses menyelesaikan model matematika, proses 

menghitung ataupun menuliskan simpulan dan kesalahan memeriksa kembali 

solusi yang diperoleh. Penelitian Wijaya & Masriyah (2013) menggunakan 

analisis kesalahan Newmann dan menemukan kesalahan siswa dalam memahami 

soal ketika tidak mencantumkan apa yang diketahui di soal, kesalahan membuat 

model matematika ketika tidak menulis atau salah menulis variabel yang 

digunakan, kesalahan menyelesaikan model matematika dan kesalahan 

menyatakan jawaban akhir soal. 

Kendala dalam menyelesaikan SPLDV juga ditemukan pada siswa-siswa 

SMKN 3 Batu. Siswa melakukan kesalahan saat menyusun persamaan linear 

ataupun saat menyelesaikan SPLDV. Ketika mengamati proses penyelesaian yang 

dilakukan siswa, kesalahan yang dilakukan cukup beragam. Ada siswa yang 

mengalami masalah dari pemahaman konsep maupun kesalahan secara prosedural. 

Berdasarkan kondisi lapangan dan capaian hasil belajar siswa, dalam penelitian 

ini yang dilakukan adalah menentukan jenis kesalahan berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal SPLDV.  
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METODE  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif melalui pengajian proses kesalahan kontsruksi siswa dan 

deskripsinya.Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 siswa kelas X 

Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan(TKJ)dengan kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah.Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan hasil belajar 

matematika dan melalui wawancara dengan guru pengajar matematika pada 

program keahlian TKJ. Selanjutnya subjek dengan kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah ini berturut-turut disebut subjek 1 (S1), subjek 2 (S2), dan subjek 3 

(S3). Data diperoleh dengan melakukan tes tulis dan wawancara. Subjek 

menjawab lembar tes berbentuk pernyataan yang harus dijustifikasi benar atau 

salah sekaligus memberikan alasan terhadap jawaban mereka. Kemudian jawaban 

dan alasan yang diberikan subjekdiperiksa. Tahap berikutnya adalah melakukan 

wawancara pada subjek, untuk menggali apakah jawaban benar yang diberikan 

adalah memang benar atau tidak, dan yang menjawab salah dapati digali apakah 

memang salah atau walaupun salah, sebenarnya subjek dapat memberikan alasan 

yang sesuai. 

Setelah didapatkan hasil wawancara, dapat ditentukan jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal menggunakan teori kesalahan 

konstruksi konsep. Kesalahan konstruksi konsep yang dilakukan siswa dapat 

dipetakan dalam kategori pseudo konstruksi, lubang konstruksi, kesalahan 

berpikir logis, atau kesalahan berpikir analogi. 

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dimana peneliti 

bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data dan 

pelapor hasil penelitian. Instrumen tambahan yang digunakan adalah lembar soal 

tes sebagaimana pada tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1.Instrumen Tes Tulis 

No Pernyataan 
Jawaban 

Benar Salah 

1. Untuk menemukan nilai 𝑥 dari sistem persamaan linear dua variabel 

{
4𝑥 + 𝑦 = 5
3𝑥 − 𝑦 = 2

 dapat menggunakan eliminasi sebagai berikut : 

4𝑥 + 𝑦 = 5
3𝑥 − 𝑦 = 2

𝑥 = 3

 _ 

  

Alasan : 

2. Pada area parkir suatu pasar tradisional terdapat beberapa becak dan 

sepeda motor. Jumlah seluruh roda kedua jenis kendaraan tersebut 

48. Jumlah becak dan sepeda motor sebanyak 21 unit. Jika 

dinyatakan dalam sistem persamaan linier dua variabel menjadi: 

{
𝑥 + 𝑦 = 48
𝑥 + 𝑦 = 21

 

  

Alasan : 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, subjek diminta menjustifikasi kebenaran pernyataan 

yang diberikan dan memberikan alasan atas jawabannya. Jawaban benar adalah 

apabila subjek menjawab dengan mengisi (memberi tanda cek) pada kolom 

jawaban salah dan dapat memberikan alasan yang tepat. Sebaliknya apabila subjek 
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menjawab pada kolom jawaban benar, maka jawaban yang diberikan subjek 

tersebut salah. Untuk subjek yag menjawab salah, dapat digali apakah benar-benar 

salah atau sebenarnya subjek dapat memberikan jawaban yang benar. Dari seluruh 

subjek digali kesalahan konstruksi konsep yang terjadi, apakah termasuk: (1) 

pseudo konstruksi, (2) lubang konstruksi, (3) kesalahan konstruksi logis, atau (4) 

kesalahan konstruksi analogi, yang dijabarkan sebagaimana paparan berikut. 

 

Soal 1 : Proses eliminasi pada SPLDV 

Pada soal nomor 1 (proses eliminasi), ada satu subjek yang menjawab 

benar dan dua orang menjawab salah. Tetapi saat dilakukan wawancara untuk 

menggali alasannya, subjek yang menjawab dengan benar yaitu S1ternyata 

memberikan alasan yang kurang tepat. Gambar 2 adalahjawaban yang diberikan 

S1 dan petikan wawancara disajikan berikut: 

 
Gambar2 Jawaban Proses Eliminasi S1 

 

P : Langkah eliminasi soal nomor 1 menurut S1 salah? 

S1 : Iya. Di soal akan mencari x. Jadi itu kan mau dieliminasi. 

P : Eliminasi yang mana? 

S1 : y nya 

P : Kalau y yang akan dieliminasi harusnya bagaimana? 

S1 : Itu y persamaan pertama dan y persamaan kedua kan tandanya beda Bu, kalau  

dikurangi kan jadi 2y (S1 menunjuk tanda negatif dan operasipengurangan di lembar  

soal). Harusnya itu eliminasinya ditambah kalaumau eliminasi y (yang dimaksud  

proses eliminasi) 

P : Kok bisa? 

S1 : kan y dikurangi –y. Dulu diajarinya di SMP  “min” ketemu “min” jadi “plus 

 

Dari petikan wawancara, S1mengetahui bahwa proses menentukan nilai x 

dengan menggunakan operasi pengurangan untuk mengeliminasi y sebagaimana 

yang disajikan pada soal nomor 1 tidak sesuai. S1 menyatakan dengan tegas 

bahwa dengan menggunakan operasi pegurangan y tidak tereliminasi. Namun 

alasan yang digunakan S1bahwa ada “min” ketemu “min” jadi “plus sehingga 

diperoleh 2y tidak sesuai dengan konsep operasi aljabar. S1 menganggap operasi 

pengurangan dan lambang negatif dapat dikalikan, padahal yang sebenarnya 

dioperasikan adalah bilangan.Seharusnya proses operasi tersebut adalah 𝒚 −
(−𝒚) = (𝟏 − (−𝟏))𝒚 = (𝟏 + 𝟏)𝒚 = 𝟐𝒚. Sehingga dalam hal ini dapat 

dinyatakan S1 mengalami pseudo konstruksi. Pseudo konstruksi pada S1 sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Subanji &Nusantara (2016) tentang pseudo 

konstuksi siswa pada operasi bilangan bulat dimana siswa merepresentasikan 

operasi pengurangan dan lambang bilangan negatif sebagai hutang, yang 

mengakibatkan siswa membenarkan bahwa negatif bertemu negatif hasilnya 

positif. Pemahaman siswa yang semu seperti menyebabkan siswa hanya sebatas 

mengetahui prosedur. 

Gambar 3 menyajikan hasil kerja S2 dalam menjawab soal nomor 1. Hasil 

wawancara S2 tersaji sebagai berikut. 
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Gambar 3 Jawaban Proses Eliminasi S2 

 
P : Benar ya begini proses eliminasinya? 

S2 : Benar Bu. Saya mencari variabel x jadi harus membuat y nya jadi nol. 

P : OK. Lalu maksudnya metode eliminasi selalu dikurangi apa?  

S2 : Saya, kalau mengerjakan eliminasi selalu dikurangi. Makanya itu sudah  

        benar dikurangi. Kan biasanya juga dikurangi. 

P : Dikurangi yang mana? 

S2 : Yang depan, yang ada x, terus yang dieliminasi y jadi nol, terus yang  

hasilnya juga dikurangi 

P : Oh, jadi 1 ini 4x – 3x? (Peneliti menunjuk hasil kerja S2) 

S2 : (terdiam melihat hasil kerjanya) Lho bu, itu maksudnya 1x. Salah tadi, ngga ditulis. 

P : Tidak ditulis? 

S2 : Iya, tadi maunya menghitung hasil 4x – 3x tapi ngga pakai x- nya dulu, 

kan hasilnya 1, 1 itu 1x bu, lalu 5 – 2 = 3lalu itu hasilnya jadi 

x = 3 kaya yang ini (menunjuk hitungannya) 

P : OK, tapi yang 𝑦 ini bagaimana? Yakin nol? Coba dicek lagi 

S2 : (Berbicara sendiri, tidak begitu jelas)  

P : Coba kamu sampaikan yang jelas, ini bagaimana? 

S2 : Iya bu, sudah benar nol. Itu y dikurang y, habis, hasilnya nol. (Menunjuk tanda  

negatif di depan y pada persamaan kedua sebagai operasi pengurangannya) 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas terlihat S2mengalami pseudo 

konstruksi dan kesalahanlubang konstruksi dalam menjawab soal nomor 1. S2 

disebut mengalami pseudo konstruksi karena sebenarnya S2 mengetahui bahwa 

untuk mendapatkan nilai x yang dieliminasi terlebih dahulu adalah y, namun 

S2hanya mengingat proses eliminasi diselesaikan dengan operasi pengurangan 

sehingga dianggapnya proses eliminasi dengan menggunakan operasi 

pengurangan pada pernyataan tersebut sudah benar. Selain itu S2juga melakukan 

kesalahan lubang konstruksi yang terjadi dalam proses menyelesaikan eliminasi 

dan kesalahan dalam menuliskan hasil operasi eliminasi.  

Pada S3 juga ditemukan adanya kesalahan lubang konstruksi. Sebagaimana 

terlihat pada Gambar 4 dan petikan wawancara dengan S3.S3 belum dapat 

membedakan konsep variabel dan koefisien serta tidak mengaitkan proses 

eliminasi dengan operasi yang digunakan.  

 

 
Gambar 4 Jawaban Proses Eliminasi S3 

 

P : Menurutmu eliminasinya sudah benar? 
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S3 : Sudah. Karena variabelnya sama.  

P : Apa maksudnya variabel sama? 

S3 : Sama-sama sudah y, tidak ada angka di depan y. Jadi bisa langsungdihilangkan  

P : Dihilangkan bagaimana? 

S3 : Iya dihilangkan, sudah langsung bisa dieliminasi pakai pengurangan y – y ini  

    (menunjuk jawabannya).   

 

Kesalahan lubang konstruksi yang terjadi pada S2 dan S3dalam proses 

eliminasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan Herna, et al (2016) dan 

Hidayat, et al (2017). Kesalahan dalam proses eliminasi terjadi saat S2 tidak 

memperhatikan tanda “+“ atau “–“ pada persamaan linier dan mengabaikan tanda 

operasi pengurangan yang digunakan pada proses eliminasi. Sedangkan S3 hanya 

melihat variabel yang samadan koefisien variabel y pada persamaan pertama dan 

kedua dianggap sebagai operasi, sehingga untuk menyelesaikan eliminasi 

dianggap sudah benar dengan mengurangkan langsung 

 

Soal 2 : Menyusun model matematika 

Pada soal ke-2peneliti ingin menggali apakah siswa dapat membuat model 

matematika jika pada pernyataan tidak dicantumkan pemisalan x dan y. Dari hasil 

tes tulis dan wawancara ditemukan bahwa siswa mengalami pseudo konstruksi, 

lubang konstruksi dan kesalahan berpikir analogis. Dari tiga subjek(S1, S2, S3), 

S1 menyatakan pernyataan pada soal salah, sedangkan S2 dan S3 menyatakan 

pernyataan pada soal benar.  

Berikut ini disajikan hasil kerja subjek 1 dan petikan wawancaranya. 

 
Gambar 5 Jawaban Pemodelan S1 

 

P : Menurut S3 modelnya salah. Kenapa?  

S1 : kan ada roda becak dan roda motor. Itu belum diikutkan. Makanya ini saya buat lagi,  

jadi 𝟑𝒃 + 𝟐𝒎 = 𝟐𝟏 

P : itu model matematika untuk yang mana S3? Coba dilihat lagi. 

S1 : Wah bu, kok saya tidak teliti. Terbalik. Boleh diperbaiki? 

P : seharusnya? 

S1 : 𝟑𝒃 + 𝟐𝒎 = 𝟒𝟖 dan 𝒃 + 𝒎 = 𝟐𝟏 

P1 : variabelnya yang mana? Itu sama ngga dengan yang di soal? 

S1 : hehe, beda dengan soal sih. Saya pakai b untuk banyak becak dan m untuk banyak  

motor. Tapi kan maksud saya seperti itu. Harusnya memang itu ditulis pemisalannya  

biar saya ngga terbalik. 

 

Walaupun justifikasi S1 benar, namun ketidaktelitian S1 dalam 

menyelesaikan pemodelan menyebabkan jawabannya menjadi salah. S1 terbalik 

dalam menyusun model matematika untuk masing-masing persamaan. Sebenarnya 

konsep yang dimiliki S1 sudah cukup baik, dia memahami bahwa perlu ada 

pemisalan variabel, tetapi S1 tidak mencantumkan pemisalan variabel pada alasan 

jawaban. Ketidaktelitian yang dilakukan S1 dalam menjawab soal tidak 
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dikategorikan pada salah satu kesalahan konstruksi konsep, karena pada dasarnya 

S1 memahami konsep variabel dan dapat menyusun pemodelannya. 

 Jawaban S2 dan S3 dalam menjawab soal ke-2 disajikan pada Gambar 6 

dan Gambar 7. Kesalahan yang dilakukan kedua subjek dalam menyusun 

persamaan linear terjadi pada pemisalan variabelx dan y. 

 

 
Gambar 6 Jawaban Pemodelan S2 

 

 
Gambar7 Jawaban Pemodelan S3 

 
P  : S3 memisalkan x = becak dan y = sepeda motor. Lalu maksud S3  

 “tidak diketahui berapa jumlahnya” di sini apa? 

S3 : Karena di soal tidak disebutkan jumlah becak dan sepeda motornya.Kalau ada yang 

tidak diketahui jumlahnya, itu yang dimisalkan. 

P : S2 bagaimana memisalkannya? 

S2 : Sama bu, kan memang banyak becak dan sepeda motornya belum ada. 

P : Kalau begitu roda x + roda y =48 apa maksudnya? 

S2 : roda becak ditambah roda sepeda motor sama dengan 48 

P : Lalu berikutnya becak x + s.motor y = 21? 

S2 : Becak – becak ditambah motor-motor… lho kok jadi begini? 

P : Kalau begitu, apa bisa becak dam sepeda motor dijumlah? Apa sama dengan yang di 

ruas kanan? 

S2 : Oooo,, iya bu. Berbeda, jadinya tidak bisa.  

P : Untuk roda kendaraan, tidakkah seharusnya ada sesuatu di situ S3? Lalu model 

persamaan pertama dan kedua bagaimana? 

S3 : Sudah dimisalkan x dan y nya, jadi yang rodanya ya sama  saja sepertiitu 

mengerjakannya, tinggal dibuat seperti jumlah kendaraan.kan yang roda juga tidak tahu 

jumlah kendaraanya berapa. 

P : Kalimat ke-2 pada soal dibaca dahulu. 

S2 : (Mengernyitkan dahi), berarti roda becak ada tiga , roda sepeda motor dua. 

 

Dari wawancara terlihat bahwa S2 dan S3 mengalami lubang konstruksi dan 

kesalahan berpikir analogis. Lubang konstruksi terjadi saat S2 dan S3 tidak 

memaknai variabel yang digunakan. Kedua subjek memisalkan variabel sama 

dengan benda (x adalah becak dan y adalah sepeda motor). S2 mengonstruksi 

variabel x dan y dalam model matematika sebagai penjumlahan dua benda yaitu 

roda becak ditambah roda sepeda motor sama dengan 48. Karena pemisalan yang 

digunakannya, S2 terkendala saat dikonfirmasi maksud dari pernyataan becak x + 

s.motor y = 21. Bentuk lubang konstruksi pada pemisalan variabel dan 
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penyusunan model matematika yang dialami S2 dan S3 sesuai dengan penelitian 

Subanji (2015) yang menyebutkan bahwa siswa memandang variabel sebagai 

benda.  

Menurut Hidayanto (2017) dan Subanji (2015) kesalahan berpikir analogis 

terjadi saat siswa memberikan asumsi berdasarkan analogi dalam mengontruksi 

penyelesaian masalah. Pada penyusunan model matematika kesalahan berpikir 

analogis terjadi ketika S3 menganalogikan roda kendaraan sama dengan 

kendaraan.Proses analogi salah karenasubjek berasumsi bahwa jika kendaraannya 

sudah dimisalkan dan disusun dalam persamaan 𝑥 + 𝑦 = 21, maka proses 

menyusun persamaan yang serupa dapat dilakukan pada roda kendaraan yaitu  

𝑥 + 𝑦 = 48. Subjek mengabaikan banyak roda pada masing-masing kendaraan. 

Kesalahan berpikir analogis disampaikan pada penelitian Subanji & Nusantara 

(2013) saat siswa menganalogikan operasi penjumlahan bentuk akar dengan 

operasi penjumlahan bilangan bulat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap siswa diperoleh 

beberapa hasil. Kesalahan pseudo konstruksi terjadi pada siswa dengan 

kemampuan tinggi dan sedang saat menyelesaikan eliminasi. Dikatakan 

mengalami pseudo konstruksi karena pada dasarnya siswa mampu menyelesaikan 

tetapi dalam memberikan alasan masih kurang tepat. Lubang konstruksi terjadi 

ketika siswa berkemampuan sedang dan rendah menyusun model matematika 

pada SPLDV dan melakukan proses eliminasi. Siswa memaknai variabel yang 

mereka gunakan sebagai benda. Selain itu,siswa terbiasa melakukan eliminasi 

menggunakan operasi pengurangan, sehingga menganggap proses eliminasi harus 

selalu dikurangi.Kesalahan berpikir analogi terjadi pada siswa berkemampuan 

sedang dan rendah pada saat menyusun model matematika jumlah kendaraan dan 

roda. Siswa menganalogikan roda kendaraan sama dengan kendaraan sehingga 

menganggap jika kendaraansudah dimisalkan maka persamaan roda kendaraan 

juga dapat langsung disusun. Sedangkan kesalahan berpikir logis dalam materi 

SPLDV tidak ditemukan pada penelitian ini. 

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah: (1) penelitian 

yang menggali kesalahan berpikir logis siswa, (2) menemukan penyebab 

kesalahan siswa dalam memahami konsep matematika, (3) menemukan folding 

back yang dilakukan siswa saat menemukan kesulitan pada SPLDV, (4) 

menentukan strategi pembelajaran untuk menguatkan konsep. Hasil yang 

didapatkan juga dapat menjadi pertimbangan guru dalam membelajarkan konsep 

variabel pada materi persamaan linear, memberikan kesempatan pada siswa 

memahami proses penyelesaian SPLDV bukan sekedar menghafal proses 

penyelesaian prosedural, mengenalkan sistem tiga atau lebih persamaan dengan 

dua variabel dan memahami bentuk eksplisit, implisit dan parameter dalam 

SPLDV.   
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Abstrak 

Pecahan merupakan topik yang sulit, fakta menunjukkan 

bahwa masih banyak siswa SD yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan penjumlahan pecahan. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

penjumlahan pecahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif eksploratif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas V MI Miftahul Ulum Sudimoro yang berjumlah 25 siswa. 

Penelitian dilakukan dengan cara memberikan 5 nomor soal, 

bentuk uraian, tentang penjumlahan pecahan. Hasil penelitian 

menunjukkan (a) Jenis kesalahan siswa yaitu kesalahan konseptual 

dan kesalahan prosedural.  Kesalahan konseptual  yang dilakukan 

oleh siswa meliputi (1) kesalahan    konsep  yaitu  kesalahan    

mengubah bentuk bilangan bulat menjadi pecahan; (2) kesalahan 

fakta yaitu kesalahan penulisan operasi hitung  dan  (3) kesalahan 

prinsip yaitu kesalahan menentukan pecahan senilai dan kesalahan 

menjumlah bilangan bulat dengan pecahan. Sedangkan kesalahan 

prosedural yang dilakukan oleh siswa meliputi (1) kesalahan 

operasi hitung;  (2) kesalahan menyederhanakan  pecahan;  (3) 

kesalahan prosedur tidak lengkap  dan  (4) kesalahan mengerjakan 

sembarang. (b) kesalahan terbanyak terletak pada kesalahan prinsip 

dan kesalahan operasi hitung. 

Kata kunci: Analisis kesalahan, kesalahan konseptual dan 

procedural, penjumlahan pecahan 

 

       

Pecahan merupakan salah satu topik pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

(SD). Menurut Kurikulum 2013, topik tersebut mulai dikenalkan kepada siswa 

kelas II semester 2 dengan kompetensi dasar menjelaskan pecahan 
1

2
 , 

1

3
, dan 

1

4
  menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari 

(Permendikbud, 2016:24). Kemudian topik tersebut diperkenalkan lebih dalam 

lagi di kelas III semester 1 (menjelaskan dan melakukan penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama). Selanjutnya  diperluas dan diperdalam di kelas IV semester 

1(menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya, dan 

melakukan operasi hitung). Serta untuk siswa kelas V semester 1 (dengan operasi 

perkalian dan pembagian pecahan berikut aplikasinya). Bahkan di kelas VI 

kompetensi dasar siswa tentang pecahan masih dikembangkan lagi yaitu 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan 

bilangan cacah, pecahan dan/atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan 

operasi. Dilihat dari rumusan kompetensi dasar mata pelajaran matematika di SD, 
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tampak bahwa pecahan termasuk salah satu topik penting dan dikembangkan 

secara berkesinambungan di SD. 

        Penguasaan kompetensi dasar tentang pecahan yang dikembangkan di SD 

akan dipakai saat siswa memasuki jenjang SMP, SMA bahkan di perguruan 

tinggi. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan yang 

berhubungan dengan pecahan. Dengan demikian kiranya kita tidak ragu lagi 

mengatakan bahwa topik pecahan merupakan salah satu topik penting yang harus 

dikuasai oleh siswa. Akan tetapi menurut Muhsetyo dkk (2004:3.32),  kenyataan 

di Sekolah Dasar menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan 

memahami pecahan dan operasinya.  Di samping itu,  banyak  pula guru Sekolah 

Dasar mengalami kesulitan untuk mengajarkan pecahan dan bilangan rasional. 

Para guru cenderung menggunakan cara yang mekanistik, yaitu memberikan 

aturan secara langsung untuk dihafal, diingat dan diterapkan. 

        Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian 

dan Pengembangan (Depdikbud, 1999) menyatakan bahwa pecahan adalah salah 

satu topik yang sulit untuk diajarkan. Data di lapangan juga menunjukkan masih 

banyak siswa yang salah  dalam mengerjakan soal-soal pada pokok bahasan 

pecahan, dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakannya.. 

Kesulitan itu dikarenakan belum mengerti dan menguasai konsep pecahan dengan 

benar. Hal ini di dukung dengan hasil penelitian untari (2013) yang menyatakan 

penyebab kesulitan siswa yang dalam menyelesaikan soal pecahan adalah: (1) 

Belum memehami konsep, (2) menggunakan proses yang keliru, (3) kurang 

memahami konsep prasyarat, (4) salah dalam komputasi atau perhitungan.. 

Kyriakides (2011) juga mengatakan bahwa dalam mengajar dan belajar 

matematika, pecahan sudah lama dipandang sebagai salah satu konsep yang 

paling bermasalah di matematika sekolah dasar.  

          Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi dialami 

diberbagai SD/MI, termasuk MI Miftahul Ulum Sudimoro. Oleh karena itu 

peneliti mencari informasi terkait kesalahan-kesalahan pada materi penjumlahan 

pecahan. Berdasarkan informasi pada saat dialog dengan guru matematika di 

sekolah tersebut, diperoleh informasi bahwa siswa banyak melakukan kesalahan-

kesalahan dalam menyelesaikan soal penjumlahan pecahan. Kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dibuktikan kebenarannya oleh peneliti  dengan melakukan 

tes identifikasi tentang operasi hitung penjumlahan pecahan. Siswa yang diberi tes 

adalah kelas V yang berjumlah 25 siswa.  

        Berdasarkan hasil tes identifikasai dan informasi dari guru dapat disimpulkan 

bahwa siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal penjumlahan pecahan sehingga 

melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan siswa yaitu kesalahan 

konseptual dan kesalahan prosedural. Menurut Kastolan (Sahriah: 2012), 

kesalahan  konseptual adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menafsirkan istilah, konsep dan prinsip atau salah dalam menggunakan istilah, 

konsep dan prinsip. Sedangkan kesalahan procedural adalah kesalahan dalam 

menyusun langkah-langkah yang hirarkis sistematis untuk menjawab  suatu 

masalah. Kesulitan yang dialami siswa harus diberikan penanganan yang tepat 

agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Satu diantara upaya yang dapat dilakukan 

yaitu mengetahui kelemahan siswa karena dengan mengetahui kelemahan  siswa 

dapat memudahkan tenaga pengajar untuk membuat strategi pembelajaran yang 

tepat. Kelemahan siswa dapat terungkap dengan melakukan analisis secara 
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mendalam terhadap kesalahan yang dilakukan siswa, dengan demikian  analisis 

secara mendalam sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang 

kelemahan siswa.  

         Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Sahriah 

(2012), Salleh (2013) dan Husain (2013). Sahriah (2012) mengatakan  bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa meliputi kesalahan konseptual dan 

kesalahan prosedural. Kesalahan konseptual yaitu a) kesalahan tidak menyamakan 

penyebut, b) kesalahan konsep perkalian silang, c) kesalahan tidak memfaktorkan 

dan d) kesalahan konsep pencoretan. Sedangkan kesalahan prosedural yaitu a) 

kesalahan tidak menuliskan variabel, b) kesalahan penjumlahan atau kesalahan 

perkalian atau kesalahan pembagian, c) kesalahan tidak menyederhanakan 

jawaban, d) kesalahan tidak menjawab soal, e) kesalahan menuliskan tanda dan f) 

kesalahan memfaktorkan. Salleh (2013) menyimpulkan bahwa dalam 

menyelesaikan  operasi hitung pecahan kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan kecerobohan, kesalahan kelalaian dan kesalahan sembarang. Husain 

(2013) menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan pengurangan pecahan  siswa 

melakukan banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 

konseptual diantaranya siswa tidak memahami makna soal yang diberikan. 

Sedangkan kesalahan  prosedural yaitu siswa tidak merubah pecahan campuran 

menjadi pecahan  biasa dan salah dalam menghitung.   

        Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  jenis-jenis kesalahan 

apakah yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan  soal penjumlahan 

pecahan di kelas V MI Miftahul Ulum Sudimoro kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif ekplorartif kualitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Miftahul Ulum Sudimoro kecamatan 

Bululawang Kabupaten Malang. Subjek penelitian adalah siswa kelas  V  tahun 

ajaran 2017/2018 yang dipilih berdasarkan rekomendasi guru. Subjek yang dipilih 

sebagai informan yaitu 3 siswa dari 25 siswa berdasarkan pertimbangan berikut:  

1) kesalahan siswa bervariasi, 2) kemampuan siswa berkomunikasi dengan baik  

dan 3) kesediaan siswa menjadi subjek. Teknik pengumpulan data meliputi tes 

tertulis dan wawancara. Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu metode 

triangulasi. Metode triangulasi  dilakukan untuk mencari kesesuaian data hasil tes 

dan wawancara. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman 

(Sugiyono: 2009) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peneliti memberikan tes tentang penjumlahan pecahan kepada 25  siswa 

kelas V MI Miftahul Ulum. Tes yang diberikan terdiri atas 5 soal. Subjek yang 

dipilih sebagai informan dalam penelitian ini yaitu AR, AS dan AT. Jawaban 

siswa untuk soal nomor 1 adalah AR karena kesalahan yang dilakukan dapat 

mewakili kesalahan yang lain. Berikut jawaban AR terhadap soal nomor 1 dapat 

dilihat sebagaimana Gambar 1                          
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Gambar 1. Jawaban AR soal no 1 

 

         AR memulai menjawab soal dengan memperkirakan bahwa angka 2 

berdekatan dengan angka 3 sehingga AR berfikir yang berdekatan dengan angka 

12 adalah 13 maka hasil yang diperoleh 13, sehingga  jawaban yang didapat oleh 

AR bahwa pecahan senilai  dari  
2

3
  sama dengan   

13

12
 . AR melakukan kesalahan 

pada   
13

12
   ,jawaban yang benar adalah   

8

12
.   

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut 

tentang kesalahan AR yaitu  
13

12
 . Berikut petikan wawancara dengan AR yang telah 

direduksi. 
 ARP:  “Kita mulai dari  soal nomor 1, coba jelaskan jawaban yang adik peroleh!” 
ARS:  “saya lihat angka 2 dan 3 bu, saya piker bahwa 2 dan 3 itu angka yang berdekatan, 

jadi ang yang dekat dengan 12 adalah 13.” 

ARP:  “Kenapa kamu berfikir pada angka yang berdekatan?”  

ARS: “Karena pecahan yang angkanya berdekatan tentunya sama juga dengan yang 

berdekatan pula.”  

 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara di atas diperoleh bahwa AR menjawab 

soal dengan berpikir bahwa pecahan 
2

3
 yang mempunyai pembilang dan penyebut 

angka berdekatan tentunya akan senilai dengan pecahan 
13

12
 yang angka pembilang 

dan penyebutnya berdekatan. AR tidak melakukan bahwa penyebut 12 berasal 

dari 3x4 sehingga pembilang juga harus dikali 4. Kesalahan yang dilakukan AR 

adalah kesalahan prinsip yaitu tidak dapat menentukan pecahan yang senilai dan 

kesalhan AR juga termasuk kesalahan sembarang. 

Subjek penelitian yang dipilih sebagai informan untuk soal nomor 2 adalah 

AS karena kesalahan yang dilakukan dapat mewakili kesalahan yang lain. 

Jawaban AS terhadap soal nomor 2 dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.  

 

 

 

   
2

 3
 + 

5

 3
  = ….                         

Gambar 2. Jawaban AS  soal nomor 2 

  

         AS menjawab soal no 2 dengan mengalikan antar pembilang dan antar 

penyebut yaitu pembilang 2 dikalikan 5 dan penyebut 3 dikalikan 3. Hasil yang 

diperoleh yaitu 
2𝑥5

3𝑥3
 = 

10

9
 . AS melakukan kesalahan pada  

2𝑥5

3𝑥3
  dengan mengalikan. 

Jawaban yang benar langsung menjumlah pembilang karena penyebut sudah 

sama, jawaban seharusnya adalah 
7

3
 .    

AS2 

AS1 
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Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut 

tentang kesalahan AS yaitu  
10

9
 . Berikut petikan wawancara dengan AS yang telah 

direduksi:  
ASP: “Coba jelaskan jawaban yang adik peroleh!”  

ASS: “Saya langsung mengalikan bilangan 2 dan 5 juga mengalikan bilangan 3 dan 3.”  

ARP: “Kenapa dikalikan ? apakah itu perkalian?” 

ARS: “Karena saya pikir itu adalah perkalian bu.”  

 

          Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa AS 

menjawab soal dengan mengalikan masing-masing pembilang dan penyebut yang 

diperoleh jawaban 
2𝑥5

3𝑥3
= 

10

9
 . AS tidak mengetahui cara menjumlahkan pecahan 

yang berpenyebut sama, AS langsung mengalikannya. Kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan fakta yaitu kesalahan tanda operasi penjumlahan dianggap 

perkalian dan kesalahan pengerjaan operasi hitung.  

 

 

  

1

 2
    +  

1

3
  = ….   

 

   
Gambar 3. Jawaban AT soal nomor  3 

 

         AT menjawab soal no 3 langsung menjumlah masing–masing pembilang 

dan penyebut yaitu 1 + 1 dan 2+ 3 sehingga diperoleh pecahan 
2

5
 . AT tidak 

menyamakan penyebut melainkan langsung menjumlahkannya. Jawaban 

seharusnya adalah menyamakan penyebut terlebih dahlu, dengan mencari 

kelipatan 2 dan 3 diperoleh 6. Sehingga jawaban yang benar adalah  
3

6
 +  

2

6
 = 

5

6
 

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut 

tentang kesalahan AT yaitu  
2

5
 . Berikut petikan wawancara dengan AT yang telah 

direduksi. 
 ATP: “Coba jelaskan jawaban yang adik peroleh!” 

ATS: “Saya menjumlahkan 1 dengan 1 dan 2 dengan 3.” 

ATP: “Kenapa langsung dijumlahkan?” 

ATS: “Karena itu penjumlahan.” 

ATP: “Apakah penjumlahan pecahan sama dengan penjumlahan bilangan biasa?” 

 ATS: “Setahu saya begitu bu.”  

 

          Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa AT 

langsung menjawab soal dengan menjumlahkan masing-masing pembilang dan 

penyebut. sehingga diperoleh  
1

2
 +  

1

3
 = 

2

5
  . Seharusnya  AT  mencari KPK dari 

penyebut yaitu 2 dan 3 diperoleh 6 dan mengubah pecahan tersebut menjadi 

pecahan senilai. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan menentukan pecahan 

senilai akibatnya hasil penjumlahan yang diperoleh salah,  terlihat pada  
1

2
    dan 

1

3
. 

Kesalahan operasi hitung karena AT melakukan penjumlahan penyebut pecahan 

AT1 

AT2 
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yaitu 2+3  = 5    sehingga diperoleh hasil 
1

2
   +   

1

3
    =

2

5
, dan kesalahan prosedur 

yang seharusnya menyamakan  penyebut terlebih dahulu. AT tidak mengetahui 

cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda. Kesalahan  tersebut 

merupakan kesalahan prinsip, kesalahan operasi hitung dan kesalahan prosedur 

tidak lengkap.  

 

 

 

 

4

3
   +   

5

4
    = ….   

 

 

 
Gambar 4. Jawaban AR soal no 4 

 

 

 

2 
1

5
  + 4  = ….     

 

 
Gambar 5. Jawaban AS soal no 5 

 

         AR memulai menjawab soal no 4 dengan menyamakan penyebut terlebih 

dulu, hasil yang diperoleh yaitu 
4

12
 dan 

5

12
 . Kemudian AR melakukan 

penjumlahan pembilang pecahan 4 + 5  = 9 dan penyebut pecahan 12+12 = 24  

sehingga diperoleh hasil yaitu 
9

24
 . AR melakukan kesalahan pada penjumlahan  

4

12
   

dan  
5

12
 , setelahdisamakan penyebut tanpa mengubah pembilangnya. .Jawaban 

yang benar adalah 
9

12
 .    

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut 

tentang kesalahan AR yaitu  
9

24
 . Berikut petikan wawancara dengan AR yang 

telah direduksi:  
ARP:  “Coba jelaskan jawaban yang ade peroleh?”  

ARS: “Pertama saya cari KPK dari penyebut pecahan   
4

3
  dan  

5

4
  yaitu 3 dan 4 diperoleh 

12,   hasilnya saya jadikan penyebut sehingga diperoleh hasil 12.”   

ARS: “Kemudian  dijumlahkan  kedua pecahan yaitu  
4

12
  dan 

5

12
 sehingga diperoleh hasil 

9

24
.” 

ARP: “Kenapa penyebutnya juga dijumlahkan?”  

ARS: “Setahu  saya begitu caranya bu.” 

 ARP: “Apakah masih bisa disederhanakan?” 

ARS: “Tidak bisa bu karena 9 tidak bisa dibagi 2.”  
 

AR1 

AR2 

AR3 

AS1 

AS2 
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          Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa AR 

menjawab soal dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Menyamakan 

penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut pecahan yaitu  3 dan 4 

diperoleh 12, hasilnya benar dan dijadikan penyebut  sehingga diperoleh 
4

12
   +   

5

12
. Kemudian AR langsung menjumlahkan pembilang pecahan tanpa 

mengubahnya terlebih dahulu dan menjumlahkan penyebut pecahan yaitu 12+ 12 

=24  diperoleh hasil 
4

12
   +   

5

12
    =

9

24
 . AR tidak mengubah   

4

3
  menjadi pecahan  

16

12
 

, sehingga pecahan tersebut tidak senilai. Seharusnya  AR  mengalikan pembilang 

dan  penyebut dengan bilangan yang sama. Kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan menentukan pecahan senilai akibatnya hasil penjumlahan yang 

diperoleh salah,  terlihat pada  
4

12
  dan

5

12
. Kesalahan operasi hitung karena AR 

melakukan penjumlahan penyebut pecahan yaitu 12+12 = 24, sehingga diperoleh 

hasil 
4

12
 + 

5

12
    =

9

24
, seharusnya pembilang saja yang dijumlahkan. Selanjutnya  

kesalahan prosedur tidak lengkap karena tidak menyederhanakan 
9

24
 , AR tidak 

mengetahui cara menyederhanakan pecahan tanpa membagi penyebut dan 

pembilang dengan bilangan yang sama. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan 

prinsip, kesalahan operasi hitung kesalahan prosedur tidak lengkap dan kesalahan 

tidak menyederhanakan pecahan.  

           Subjek penelitian yang dipilih sebagai informan untuk soal nomor 5 adalah 

AS  karena  kesalahan yang dilakukan dapat mewakili kesalahan yang lain. 

Jawaban AS terhadap soal nomor 5 dapat dilihat sebagaimana Gambar 5. AS 

memulai menjawab soal nomor 5 dengan menulis  
11+1

20
  .  Kemudian AS 

menjumlahkan kedua pembilang pecahan diperoleh hasil yaitu 
12

20
 . AS melakukan 

kesalahan pada  
11+1

20
. Jawaban yang benar adalah 2 

1

5
  + 4  = …

11

5
  + 

20

5
   = 

31

5
    

disederhanakan menjadi  6 
1

5
 .  

Peneliti melakukan wawancara untuk  memperoleh  informasi lebih lanjut 

tentang kesalahan AS yaitu 
12

20
  .  Berikut petikan wawancara dengan  AS  yang  

telah direduksi:  
ASP: “Bilangan bulat 4 adik apakan?”  

ASS: “Saya ubah jadi 
1

4
 bu.”   

ASS: “Kemudian saya samakan penyebutnya.”  

ASP: “Bagaimana caranya ade samakan penyebut?”  

ASS: “Kedua penyebut pecahan 5 dan 4 dikalikan diperoleh hasil   5x 4 = 20.”  

ASP: “Jadi penyebutnya saja yang dikalikan, pembilangnya tidak diubah?”  

ASS: “Iya bu tapi pembilang dijumlahkan sehingga diperoleh hasil   
11+1

20
 = 

12

20
 .” 

 Berdasarkan hasil tes dan wawancara diperoleh informasi bahwa AS 

melakukan penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat dengan cara mengubah 4 

menjadi 
1

4
 yang  seharusnya menjadi 

4

1
. AS mengetahui bahwa sebelum menjumlah 

bilangan bulat dengan pecahan terlebih dahulu 4 harus diubah kebentuk pecahan. 

AS melakukan kesalahan mengubah bentuk bilangan bulat menjadi pecahan 

karena AS salah dalam menggunakan konsep pecahan dan tidak menguasai materi 

pecahan. Kemudian AS menyamakan penyebut pecahan  
12

5
   dan   

1

4
 dengan cara 
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mengalikan penyebut kedua pecahan tersebut yaitu   5 x 4 = 20  diperoleh hasil 
11+1

20
 .  AS langsung melakukan penjumlahan pembilang pecahan tanpa 

mengubahnya terlebih  dahulu  sehingga pembilangnya salah  yaitu 11+ 1 = 12 

diperoleh hasil 
11+1

20
    dan AS  tidak mengubah   menjadi pecahan 

11

20
   dan 

1

4
  

menjadi  pecahan  , sehingga pecahan tersebut tidak senilai.  Seharusnya AS 

mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.  Kesalahan 

yang dilakukan AS tersebut  merupakan kesalahan menentukan pecahan senilai 

akibatnya hasil penjumlahan yang diperoleh salah,  terlihat pada 
11+1

20
 dan 

12

20
. 

Kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsep, kesalahan prinsip, kesalahan 

menyederhanakan pecahan dan kesalahan dalam pengerjaan operasi hitung 

penjumlahan.  

Berdasarkan analisis data hasil tes dan  hasil wawancara,  diperoleh 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal 

penjumlahan pecahan yaitu kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. 

Sahriah  (2012)  mengatakan dalam penelitiannya  bahwa siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi hitung pecahan bentuk aljabar 

dengan kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Kesalahan- kesalahan 

siswa yang ditemukan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.     

        
  Tabel 1 Kesalahan Siswa dalam Mengerjakan Soal 

NO 

SOAL 

Subjek KESALAHAN 

KONSEPTUAL 

KESALAHAN PROSEDURAL 

KON 

SEP 

FAK

TA 

PRIN

SIP 

0PERASI 

HITUNG 

PENJUM 

LAHAN 

MENYEDER

HANAKAN 

PECAHAN 

PROSES 

TIDAK 

LENG 

KAP 

MENGER

JAKAN 

SEMBA 

RANG 

1 AR   V    V 

2 AS  v  v    

3 AT   V v  v  

4 AR   v v V v  

5 AS v  v v V   

JUMLAH 1 1 4 4 2 2 1 

 

Kesalahan  konseptual yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

kesalahan konsep, kesalahan fakta  dan kesalahan prinsip. siswa melakukan 

kesalahan  konsep pada soal no 5 yaitu  kesalahan mengubah bentuk  bilangan 

bulat  menjadi pecahan yang  dilakukan oleh AS. Kesalahan siswa tersebut  

dikarenakan  konsep-konsep yang terkait dengan materi pecahan yang digunakan 

oleh siswa merupakan konsep yang salah. Sejalan dengan itu Widodo (2013) 

menyatakan bahwa kesalahan konsep adalah kesalahan dalam menggunakan 

konsep-konsep yang terkait dengan materi.  

Kesalahan fakta adalah kesalahan dalam menggunakan operasi hitung. 

Kesalahan fakta  yang dilakukan siswa dalam penelitian ini kesalahan menuliskan 

tanda operasi hitung yang dilakukan oleh AS  soal  nomor  (2). AS tidak 

memahami penggunaan  tanda operasi hitung, penjumlahan dikerjakan dengan 

mengalikan bilangan. Kesalahan-kesalahan tersebut dikarenakan  siswa tidak  

dapat menggunakan aturan operasi atau perhitungan dengan benar. Ratna (2015) 

menyatakan bahwa kesalahan fakta yaitu kesalahan dalam penulisan serta 

kesalahan tanda operasi.  
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 Kesalahan prinsip yaitu kekeliruan siswa dalam mengaitkan beberapa 

kensep atau beberapa fakta dalam menyelesaikan soal operasi pecahan. Nurianti 

(2015) menyatakan bahwa kesalahan prinsip adalah kekeliruan siswa dalam 

mengaitkan beberapa fakta atau beberapa konsep dalam menyelesaikan soal 

pecahan bentuk aljabar. Kesalahan prinsip yang dilakukan siswa terdiri atas: (a) 

kesalahan menjumlah bilangan bulat dengan pecahan dilakukan oleh AS soal 

nomor (5). Kesalahan tersebut dilakukan siswa karena tidak memahami mengenai 

prinsip operasi pecahan. Sejalan dengan itu Huljanna (2015) menyatakan bahwa  

kesalahan dalam mengoperasikan pecahan bentuk aljabar disebabkan 

ketidakpahaman siswa mengenai prinsip operasi pecahan; (b) kesalahan 

menentukan pecahan senilai yang dilakukan oleh  AR soal nomor (1,3,4 dan 5),  

AR soal nomor (1 dan 4), AT soal nomor (3) dan AS soal nomor (5). Seperti yang 

dilakukan AR terhadap soal nomor 4 yaitu siswa langsung menjumlahkan 

pembilang pecahan tanpa mengubahnya terlebih dahulu  sehingga pembilangnya 

salah yaitu 
4

 3
 +  

5

4
 diperoleh hasil  

4

12 
 +  

5

12
  dan siswa tidak mengubah menjadi 

pecahan 
16

12 
  dan

15

 12 
   menjadi pecahan

31

12 
 , sehingga pecahan tersebut tidak senilai. 

Akibatnya penyebut sudah disamakan tapi pembilang belum disesuaikan atau 

diubah. Sejalan dengan itu Untari (2013) menyatakan bahwa kesalahan yang 

dialami siswa dalam mengerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan 

pecahan diantaranya penyebut sudah disamakan tetapi pembilang belum diubah 

atau disesuaikan.  Seharusnya  siswa mengalikan pembilang dan  penyebut dengan 

bilangan yang sama.  Nurianti (2015) menyatakan bahwa siswa yang melakukan 

kesalahan prinsip pada operasi  penjumlahan atau pengurangan penyebabnya 

adalah karena siswa tidak mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan 

yang sama.   

Kesalahan prosedural yang dilakukan siswa dalam penelitian ini adalah 

kesalahan menyederhanakan pecahan, kesalahan operasi hitung, kesalahan 

prosedur tidak lengkap dan kesalahan mengerjakan sembarang.  Kesalahan 

menyederhanakan pecahan dilakukan oleh AR soal nomor (4) dan AS soal no (5),  

jawaban siswa tersebut pada soal nomor (4) yang dilakukan oleh AS adalah 

mengerjakan soal tidak sesuai dengan permintaan soal dikarenakan siswa tidak 

mengetahui cara menjumlah pecahan berpenyebut beda. Sebagaimana pendapat  

Lestari (2011) yang menyatakan bahwa penyebab kesalahan jawaban akhir siswa 

yang tidak sesuai apa yang diminta soal karena siswa tidak mengetahui caranya.   

Kesalahan  prosedur tidak lengkap yaitu siswa tidak sampai pada tahap 

akhir dalam penyelesaian soal. Sebagaimana temuan Sumadiasa (2014) yang 

menyatakan bahwa proses penyelesaian soal yang tidak lengkap yaitu proses 

penyelesaian soal yang belum sampai pada tahap akhir. Prosedur tidak lengkap 

karena siswa tidak menyederhanakan jawaban ketahap yang paling sederhana, 

kesalahan tersebut dilakukan oleh AR soal nomor (4), AS soal nomor (5). 

Kesalahan tersebut dikarenakan siswa kurang menguasai konsep dalam 

menyederhanakan pecahan. Hal ini sesuai pendapat Nurianti (2015) yang 

menyatakan bahwa konsep menyederhanakan pecahan bentuk aljabar kurang 

dikuasai oleh siswa  

  Kesalahan mengerjakan sembarang yaitu prosedur mengerjakan soal tidak 

tepat yang dilakukan oleh AS pada soal nomor (2) yaitu  . Kesalahan tersebut 

dikarenakan siswa tidak memahami mengenai prinsip operasi. Huljanna (2015) 
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menyatakan bahwa prosedur tidak tepat disebabkan oleh ketidakpahaman siswa 

mengenai prinsip operasi pecahan bentuk aljabar.   

 Kesalahan operasi hitung merupakan kesalahan dalam penjumlahan 

pecahan. Sebagaimana pendapat  Lestari (2011) yang menyatakan bahwa  

kesalahan hitung yaitu kesalahan dalam melakukan operasi hitung matematika, 

seperti menjumlah, mengurang, perkalian  dan membagi. Kesalahan penjumlahan 

pecahan dilakukan oleh AR soal nomor (4) karena AR menjumlahkan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut.  Sebagaimana pendapat Untari 

(2013) yang menyatakan bahwa kesalahan siswa dalam operasi hitung 

penjumlahan pada bilangan pecahan yaitu menjumlah atau mengurangi pembilang 

dengan pembilang dan panyebut dengan penyebut.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis 

kesalahan yang dilakukan pada 3 subjek penelitian maka diperoleh kesalahan 

yaitu kesalahan konseptual dan kesalahan  prosedural. Kesalahan konseptual yaitu 

kesalahan konsep, kesalahan fakta  dan  kesalahan prinsip. Sedangkan kesalahan 

prosedural yaitu kesalahan operasi hitung, kesalahan menyederhanakan pecahan, 

kesalahan prosedur tidak lengkap dan kesalahan kerja sembarang. Kesalahan 

terbanyak yang dilakukan siswa adalah kesalahan prinsip dan kesalahan operasi 

hitung.  

Kesalahan  yang dilakukan oleh siswa antara lain:  (a) kesalahan konsep  

yaitu kesalahan mengubah bentuk bilangan bulat menjadi pecahan; (b) kesalahan 

fakta  yaitu  kesalahan penulisan operasi hitung, (c) kesalahan prinsip yaitu 

kesalahan siswa menjumlahkan  atau bilangan bulat dengan pecahan  dan 

kesalahan menentukan pecahan yang senilai. (d) kesalahan operasi hitung 

penjumlahan pecahan;  (e) kesalahan menyederhanakan pecahan;  (f) kesalahan 

prosedur tidak lengkap dan (g) kesalahan mengerjakan sembarang.  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, Peneliti dapat  memberikan saran 

kepada  tenaga pengajar  untuk  mengurangi kesalahan siswa pada materi  

penjumlahan pecahan  antara lain: 1) Guru seharusnya lebih memperdalam 

pemahaman konsep siswa terutama  dalam  menentukan pecahan senilai pada saat 

menyamakan penyebut pada operasi penjumlahan pecahan. 2) Siswa seharusnya 

dibiasakan untuk menyelesaikan soal dengan langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap seperti menyederhanakan  pecahan. 3) Siswa seharusnya lebih memahami 

konsep penjumlahan pecahan dengan bilangan  bulat terutama mengubah bentuk 

bilangan bulat menjadi pecahan, sehingga  kesalahan dalam mengerjakan soal 

matematika tidak terjadi lagi.   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) di SMPN 1 yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Jenis penelitian ini adalah PTK. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian adalah seluruh 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Singosari. Data yang dikumpulkan 

antara lain bersal dari hasil pekerjaan siswa secara tertulis, 

wawancara, observasi dan catatan lapangan. Pembelajaran matematika 

dengan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa materi grafik garis lurus adalah 1) 

class-yes, 2) gesture, 3) teach-ok, 4) mirror, 5) switch-ok, 6) 

scoreboard, dan 7) comprehension check. Pendekatan Whole Brain 

Teaching (WBT) dapat meningkatkan pemahaman siswa dikarenakan 

pendekatan ini meningkatkan sistem penyimpanan informasi siswa 

terhadap konsep-konsep dasar materi pembelajaran sampai dengan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa pada siklus I dan siklus II berada pada kategori baik. Hasil 

belajar siswa yang memenuhi Ketuntasan Belajar Minimal (KBM)  

pada siklus I dan siklus II adalah 77% dan 93%. Dengan demikian, 

pemahaman siswa mengalami peningkatan. 

Kata kunci: Pendekatan Whole Brain Teaching (WBT), pemahaman 

 

 

Salah satu faktor penentu keberhasilan sistem pembelajaran menurut 

Sanjaya (2006:52) yaitu guru, siswa, sarana, alat media yang tersedia dan 

lingkungan belajar. Semua faktor tersebut saling mendukung, berpengaruh dan 

tidak dapat dipisahkan. Faktor guru dan siswa memegang peranan penting dalam 

pembelajaran. Guru harus mempunyai penguasaan materi ajar yang baik dan dapat 

merencanakan pembelajaran yang berorientasi untuk membelajarkan siswa. 

Penggunaan metode dan teknik mengevaluasi hasil pembelajaran siswa 

merupakan faktor  yang sangat penting juga. Guru harus memahami karakteristik 

siswa dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Siswa memiliki 

karakteristik yang berbeda satu sama lain.  Siswa tertentu lebih mudah belajar 

dengan dengar-baca (audio-visual), siswa lain lebih mudah dengan melihat 

(visual) atau dengan cara kinestetika (gerak). Hal ini sejalan dengan penelitian 

Haryoko (2009:8) yaitu pembelajaran dengan audio visual dapat meningkatkan 

pemahaman siswa yang berdampak pada hasil belajar. Hal ini sesuai dengan 

mailto:elita.selvia@gmail.com
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kurikulum 2013 yang mengembangkan beberapa karakter pada peserta didik. Pada 

penelitian ini dipilih salah satu karakter yaitu karakter kreatif berdasarkan UU No. 

20 Tahun 2003, sehingga tujuan satuan pendidikan dapat terwujud. 

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika, metode yang digunakan 

guru dalam mempelajari materi grafik garis lurus di SMP Negeri 1 Singosari 

dengan cara menuliskan rumus-rumus dan memberikan contoh soal. Setelah itu 

siswa diminta mencoba pemahamannya dengan mengerjakan soal-soal latihan. 

Hal ini ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti, siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan materi grafik garis lurus karena banyak rumus yang harus 

dihafal. Siswa yang lain sulit memahami konsep dan menganggap pembelajaran 

tentang materi grafik garis lurus cenderung membosankan. Dari fakta tersebut 

metode yang digunakan oleh guru masih kurang variatif dan cenderung hanya 

melayani siswa tertentu saja. Siswa yang terbiasa belajar tidak hanya dengan 

membaca atau mendengar, melainkan harus disertai dengan gerakan-gerakan 

tubuh (kinestetik) tidak bisa maksimal dalam memahami konsep yang diberikan 

karena siswa akan cenderung cepat merasa bosan atau mudah lupa sehingga 

menganggap materi grafik garis lurus adalah materi yang sulit. Hal ini 

mengakibatkan pemahaman siswa kurang yang berdampak terhadap pencapaian 

hasil belajar yang tidak maksimal. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

menggunakan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) untuk meningkatkan 

pemahaman belajar siswa pada materi grafik garis lurus. 

Pendekatan Whole Brain Teaching lebih berhasil dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional (Bawaneh dkk 2011: 56). Pendekatan Whole Brain 

Teaching memungkinkan guru dan siswa untuk mengintegrasikan sistem 

manajemen kelas yang efektif dengan pendekatan belajar yang memanfaatkan 

otak secara keseluruhan. Menurut Sumarticus (2011) Whole Brain Teaching juga 

dapat meningkatkan sistem penyimpanan informasi siswa terhadap konsep-konsep 

dasar materi pembelajaran sampai dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Selain itu berdasarkan penelitian Torio (2016) dan Akyurek (2013) menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan strategi mengajar dengan Whole Brain Teaching 

menunjukkan efek positif untuk akademik kinerja dan motivasi. Desain 

pembelajaran berdasarkan  Whole Brain Teaching dipilih peneliti karena dapat 

meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan 

motivasi  dan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan matematika (Biffle, 

2010). Hasil dari beberapa penelitian tersebut menyimpulkan bahwa khususnya 

dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Whole Brain Teaching dapat 

membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan langkah-langkah menggunakan pendekatan Whole Brain 

Teaching (WBT) yang dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi grafik 

garis lurus.  

 

METODE 

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Tindakan Kelas ditinjau dari 

bagaimana penilitian ini dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Singosari dengan subjek kelas VIII tahun ajaran 2016-2017 yang berjumlah 30 

siswa. Menurut Arikunto (2002: 96) Data adalah hasil  pencatatan penelitian, baik 

yang merupakan fakta ataupun angka. Dengan demikian, sumber data merupakan 
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sumber dari mana hasil pencatatan peneliti dapat diperoleh. Adapun data yang 

diambil dari penelitian ini adalah (1) hasil observasi saat pembelajaran 

berlangsung sebagai bahan analisis terhadap ketepatan guru dan siswa dalam 

menerapkan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT), (2) nilai tes awal siswa, 

(3) nilai tes kuis dan nilai tes pada setiap akhir siklus untuk mengetahui 

pemahaman siswa dilihat dari aspek kognitif, (4) hasil kerja siswa saat 

pembelajaran berlangsung sebagai bahan analisis dengan menerapkan pendekatan 

WBT, (5) hasil wawancara untuk mengetahui kesalahan siswa, dan (6) hasil 

catatan lapangan. Penelitian ini merupakan PTK yang terdiri dari siklus-siklus. 

Siklus akan berhenti jika kriteria yang ditentukan peneliti telah dicapai. Siklus I 

dilakukan untuk melihat permasalahan yang dialami siswa sedangkan siklus 

selanjutnya dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada siklus I. 

Adapun langkah-langkah pada setiap siklus adalah perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan  refleksi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan cara 

membandingkan hasil penelitian dengan kriteria keberhasilan penelitian dan 

menganalisis langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan WBT.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah Pendekatan Whole Brain Teaching untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa pada Materi Grafik Garis Lurus 

Sebelum materi grafik garis lurus diajarkan, peneliti mempersiapkan siswa 

agar siap untuk belajar. Pembelajaran materi grafik garis lurus dilakukan dengan 

menggunakan LKS yang hanya menguraikan langkah-langkah secara garis besar. 

Siswa masih diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide dan kreativitasnya. 

Dengan demikian, siswa membentuk pengetahuannya sendiri bersama dengan 

kelompoknya secara aktif dengan bantuan LKS. Hal ini mendukung pendapat 

Machmud (2001:7) yang menyatakan bahwa LKS dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dan bekerja sama. Penggunaan LKS 

terbukti membantu siswa dalam menemukan konsep, karena dalam penelitian ini 

terbukti sangat membantu siswa untuk menemukan konsep grafik garis lurus. 

Pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) pada materi grafik garis lurus yang 

dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Singosari 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: (1) Tahap 

pendahuluan yaitu mengawali pertemuan dengan salam, menanyakan kesiapan 

siswa menerima materi, memeriksa kehadiran, menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan aturan main pembelajaran dengan pendekatan Whole Brain 

Teaching, mengembangkan pengetahuan awal, membentuk kelompok dan 

membagikan lembar kegiatan siswa (LKS) untuk diskusi; (2) Tahap inti, yaitu 

penerapan pendekatan Whole Brain Teaching yang terdiri dari class-yes, gesture, 

teach-ok, mirror, switch-ok, scoreboard, dan comprehension check; (3) Tahap 

Penutup, yaitu memberikan penekanan pada materi yang penting, 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, 

memotivasi siswa untuk selalu giat belajar mandiri, dan menutup dengan salam. 

Pembelajaran dilaksanakan sebanyak delapan kali pertemuan di mana 

sebanyak empat kali pertemuan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus I dan 

empat kali pertemuan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus II. Masing-masing 

pertemuan terdiri dari dua jam pembelajaran yaitu 2 × 40 menit (80 menit). Materi 
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yang dipelajari pada siklus I adalah (1) mengenal persamaan garis lurus dalam 

berbagai bentuk, (2) mengenal pengertian dan menentukan gradien garis lurus 

dalam berbagai bentuk, (3) menentukan kedudukan garis-garis yang sebidang, dan 

(4) menentukan gradien dua garis yang sebidang. Sedangkan materi pada siklus II 

adalah (1) menentukan persamaan garis lurus, (2) menggambar grafik garis lurus, 

dan (3) menggunakan konsep persamaan garis lurus untuk menyelesaikan masalah 

sehari-hari.  

Pada pelaksanaan siklus I proses pembelajaran masih banyak yang perlu 

diperbaiki diantaranya siswa masih bingung dengan pendekatan yang digunakan, 

dikarenakan guru tidak menjelaskan secara detail langkah-langkah pendekatan 

Whole Brain Teaching (WBT) yang mengakibatkan waktu pelaksanaan 

pembelajaran tidak sesuai dengan RPP dan berdampak pada pemahaman siswa 

yang masih belum memenuhi kriteria peneliti yaitu lebih dari 80% hasil tes akhir 

tuntas, sehingga harus dilaksanakan siklus II. Pada siklus 2 proses pembelajaran 

sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang berdampak pada 

pemahaman siswa yang dilihat dari hasil tes akhir sudah memenuhi kriteria yaitu 

lebih dari 80% tuntas. Pada pelaksanaan penelitian, peneliti didampingi oleh dua 

orang yang bertindak sebagai observer yaitu dosen pendidikan matematika. Kedua 

observer dalam hal ini mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti 

selama proses pembelajaran berlangsung dan mengamati setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan pedoman observasi yang juga telah dibuat sebelumnya. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa dalam menerapkan langkah-

langkah pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) yang dirancang pada RPP 

pada siklus I dan siklus II. Adapun perbandingan  

pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) berdasarkan tahap-tahap pembelajaran 

pada siklus I dan II dipaparkan dalam tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Perbandingan Skor Rata-rata Aktivitas Guru dalam Menerapkan Rencana   

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Siklus I dan II 

Siklus 
Skor Rata-rata Hasil 

Observasi 
Kategori Keterangan 

Siklus I 4,43 Baik 
Meningkat (0,32) 

Siklus II 4,75 Baik 

                                                                                                                                         

Dari tabel 1 diketahui bahwa, aktivitas guru dalam melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan RPP pada siklus I dan siklus II adalah 4,33 dan 4,75. 

Sehingga aktivitas guru dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah disusun mengalami peningkatan 0.32. Dengan kata lain, 

guru dalam membelajarkan dengan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 
Tabel 2 Perbandingan Skor Rata-rata Aktivitas Siswa dalam Menerapkan Rencana   

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siklus I dan II. 

Siklus 
Skor Rata-rata Hasil 

Observasi 
Kategori Keterangan 

Siklus I 4,49 Baik 
Meningkat (0,32) 

Siklus II 4,81 Baik 
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Pada siklus I dan II, ketepatan siswa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan RPP adalah 4,49 dan 4,81 yang ditunjukkan pada tabel 2. Sehingga 

aktivitas siswa di dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

RPP mengalami peningkatan yaitu 0,32. Dengan kata lain, siswa dalam 

menggunakan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT)  semakin mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

pada keterlaksanaan guru dan siswa dalam menerapkan pendekatan Whole Brain 

Teaching (WBT)  pada siklus I dan II secara keseluruhan tergolong sangat baik 

dan memenuhi kriteria. Namun pelaksanaan pembelajaran pada siklus I kurang 

berjalan lancar karena terdapat beberapa kendala yang disebabkan sesuatu hal 

yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak maksimal, sehingga 

pembelajaran dilanjutkan pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

berjalan sesuai dengan RPP sebagai perbaikan dari siklus I. 

Pemahaman Siswa dengan Pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) 

Pemahaman siswa dilihat dari nilai kuis dan tes akhir. Kuis dilaksanakan 

pada setiap pertemuan setelah pembelajaran berlangsung. Siswa dikatakan tuntas 

jika nilai kuis minimal mencapai 80. Persentase banyaknya siswa yang tuntas 

dalam mengerjakan soal kuis siklus I adalah 78,1% dan persentase siswa yang 

tidak tuntas dalam mengerjakan kuis siklus I adalah 21,9%. Selain itu, soal kuis 

siklus II adalah 87,5% dan persentase siswa yang tidak tuntas dalam mengerjakan 

kuis siklus II adalah 12,5%. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, 

peneliti membandingkan banyak siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas 

berdasarkan tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II. Banyak siswa yang tuntas 

dan yang tidak memenuhi standar melalui tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II 

disajikan pada tabel 3 di bawah ini. Sedangkan peningkatan pemahaman siswa 

disajikan pada tabel 4 dan grafik 1. 

 
 Tabel 3 Banyak Siswa Tuntas dan Tidak Tuntas pada Setiap Siklus 

Jenis Tes 
Kategori 

Banyak Siswa Seluruhnya 
Tuntas Tidak Tuntas 

Tes Akhir Siklus I 23 7 30 

Tes Akhir Siklus II 28 2 30 

  

Peneliti menghitung persentase banyak siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas. 

Persentase tersebut disajikan pada tabel 4 berikut. 

 
 Tabel 4 Persentase Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Siswa 

Siklus Tuntas Tidak Tuntas 

Kriteria 

Ketuntasan Belajar 

Klasikal (≥ 80) 

Keterangan 

Siklus I 77% 23% Tidak Tuntas 
Meningkat (16%) 

Siklus II 93% 7% Tuntas 

 

Berdasarkan tabel 4 tersebut, peneliti membuat grafik peningkatan hasil 

belajar siswa untuk memperjelas peningkatan tes akhir siklus I dan tes akhir siklus 

II. Grafik peningkatan pemahaman siswa ini disajikan pada grafik 1 berikut. 
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Grafik  1 Peningkatan Pemahaman Siswa pada Tes Akhir Siklus I dan Tes Akhir Siklus II 

 
 

Peneliti mengasumsikan bahwa penelitian berhasil, jika siswa mendapat 

nilai lebih dari atau sama dengan nilai ketuntasan belajar minimal yaitu 80 dan 

80% dari siswa memperoleh nilai minimal 80. Berdasarkan tabel 3, tabel 4 dan 

Grafik 1 terlihat bahwa pada siklus I yang tuntas sebesar 77% yang berada pada 

kategori cukup dan tidak memenuhi kriteria keberhasilan penelitian, sedangkan 

pada siklus II siswa yang tuntas sebesar 93% berada pada kategori baik dan 

memenuhi kriteria keberhasilan penelitian. Dengan demikian, pemahaman siswa 

mengalami peningkatan karena pada siklus I tidak memenuhi kriteria keberhasilan 

dan pada siklus II memenuhi kriteria keberhasilan penelitian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran dengan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Singosari dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) Tahap pendahuluan yaitu mengawali 

pertemuan dengan salam, menanyakan kesiapan siswa menerima materi, 

memeriksa kehadiran, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan aturan main 

pembelajaran dengan pendekatan Whole Brain Teaching, mengembangkan 

pengetahuan awal, membentuk kelompok dan membagikan lembar kegiatan siswa 

(LKS) untuk diskusi; (2) Tahap inti, yaitu penerapan pendekatan Whole Brain 

Teaching yang terdiri dari class-yes, gesture, teach-ok, mirror, switch-ok, 

scoreboard, dan comprehension check; (3) Tahap Penutup, yaitu memberikan 

penekanan pada materi yang penting, menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya, memotivasi siswa untuk selalu giat belajar 

mandiri, dan menutup dengan salam. Hasil observasi aktivitas guru dan siswa 

pada siklus I dan siklus II berada pada kategori baik. Hasil belajar siswa yang 

memenuhi Ketuntasan Belajar Minimal (KBM)  pada siklus I dan siklus II adalah 

77% dan 93%. Dengan demikian, pemahaman siswa dengan pendekatan Whole 

Brain Teaching mengalami peningkatan. 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelititian ini 

adalah (1) pada saat siswa melakukan diskusi kelompok, guru dapat menyusun 

tempat duduk di kelas dalam bentuk yang bervariasi misalnya bangku disusun 

membentuk lingkaran kecil untuk mempermudah siswa berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya; (2) bagi guru atau peneliti yang akan melaksanakan 
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kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Whole Brain Teaching (WBT) 

sebaiknya memperhatikan pengetahuan awal siswa, karena pendekatan ini tidak 

akan berjalan lancar apabila siswa tidak mendapatkan pengetahuan awal yang 

baik. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk 

memberikan deskripsi mengenai kemampuan representasi matematis 

siswa SMK dalam menyelesaikan masalah matematika. Pemilihan 

subjek penelitian mengacu pada nilai UTS Matematika untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam kategori kemampuan matematis 

tinggi, sedang, dan rendah. Lalu, dari setiap kelompok tersebut dipilih 

masing-masing satu siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik sebagai subjek penelitian. Setelah pemberian tes dan 

wawancara kepada ketiga subjek, diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa (1) subjek berkemampuan matematis tinggi membuat 

representasi berupa representasi simbolik dan mampu 

menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, (2) subjek 

berkemampuan matematis sedang membuat representasi berupa 

representasi simbolik, namun tidak mampu menghubungkan 

representasi yang dibuat dengan konteks soal, (3) subjek 

berkemampuan matematis rendah membuat representasi berupa 

representasi verbal tetapi tidak dapat menggunakannya untuk 

menyelesaikan masalah. 

Kata kunci: representasi matematis, penyelesaian masalah  

 

 

Representasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki 

manusia pada era global ini. Kemajuan teknologi membuat manusia sangat mudah 

mengakses beragam informasi yang disajikan dalam berbagai macam bentuk 

representasi, seperti diagram, tabel, gambar, simbol, kata-kata, dan lain 

sebagainya. Beragamnya representasi ini menuntut manusia untuk memiliki 

keterampilan representasi, antara lain mampu memahami representasi, membuat 

suatu representasi dari suatu informasi, serta menggunakan representasi untuk 

menyelesaikan suatu masalah.   

Pendidikan pun menjadi kunci sentral dalam melatih generasi bangsa agar 

dapat berpikir kritis dalam menginterpretasikan suatu informasi. Hal ini menuntut 

sekolah sebagai lembaga pendidikan, untuk melatih keterampilan representasi 

siswa. Kurikulum di Indonesia telah menyatakan dengan jelas bahwa salah satu 

tujuan dari belajar matematika adalah menyelesaikan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami dan merancang model dari suatu masalah (Depdiknas, 

2006; Sabirin, 2014). Pentingnya representasi juga ditekankan oleh NCTM 

(National Council of Teachers of Mathematics) yang memasukkan kemampuan 

representasi sebagai salah satu standar proses yang perlu dimiliki oleh siswa 

karena representasi dapat mendukung standar NCTM yang lain, yaitu reasoning 

mailto:firdakhairunnisa123@gmail.com1
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and proof, communication, connection, dan problem solving. Selain itu, suatu 

konsep matematika hanya dapat diakses oleh siswa melalui representasi (Duval, 

1999). Sutcliffe (2003) juga mengemukakan bahwa semua orang setuju bahwa 

kita ingin siswa-siswa kita memahami bilangan dalam konteks serta mampu 

menerjemahkan informasi yang diberikan dalam beraneka model representasi 

(kalimat, tabel, diagram, grafik, dll.).  

Representasi sendiri merupakan suatu bentuk atau model dari interpretasi 

pemikiran seseorang yang berbentuk gambar, kata-kata, atau simbol dan 

representasi ini dapat digunakan untuk menganalisis dan menemukan solusi dari 

suatu masalah (NCTM, 2000; Kartini, 2009; Goldin dalam Dahlan dan Juandi, 

2011; Sabirin, 2014). Representasi berlangsung dalam dua tahap, yakni 

representasi internal dan representasi eksternal (Zhang, tanpa tahun; Kaput dalam 

Bennet, 1990; Dahlan dan Juandi, 2011). Representasi internal didefinisikan 

sebagai struktur kognitif ‘unique’ yang memuat konsep matematika dan konsep-

konsep lainnya (As’ari dalam Faruq, dkk., 2016). Sedangkan representasi 

eksternal adalah perwujudan untuk menggambarkan apa yang telah dikerjakan 

secara internal. Banyak peneliti membatasi penelitiannya pada representasi 

eksternal karena apa yang ada di dalam pikiran (representasi internal) tidak mudah 

untuk diamati.    

Salah satu manfaat representasi matematis adalah sebagai alat bantu untuk 

menemukan solusi dari suatu masalah (Sabirin, 2014). Jadi, penting untuk 

membuat suatu representasi yang sesuai dengan konteks masalah, karena jika 

representasi yang dibuat tidak sesuai dengan konteks masalah, maka dapat 

menghasilkan solusi yang tidak tepat. Memperhatikan pentingnya representasi 

dalam pemecahan masalah, maka dapat disimpulkan pula bahwa kemampuan 

representasi matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika 

ke dalam bentuk representasi sebagai interpretasi dari pikirannya dan 

menggunakan interpretasi tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah.  

Melalui pengamatan terhadap representasi siswa, guru dapat mengetahui 

jika siswa masih belum memahami konsep matematika tertentu karena 

representasi dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai 

bagaimana pemahaman dan cara berpikir siswa mengenai suatu konteks atau ide 

matematika (Kalathil & Sherin, 2000). Kegagalan dalam mengenali hubungan 

antar berbagai representasi merupakan tanda kelemahan konseptual; sedangkan 

mampu membuat koneksi antar berbagai representasi mencerminkan pemahaman 

mendalam pada konsep yang ada pada suatu masalah, sehingga kemampuan 

representasi merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk ditingkatkan 

selama belajar matematika (Kang, Rui, & Liu, 2016). Namun yang disayangkan, 

banyak penelitian mengungkapkan kurangnya kemampuan representasi siswa 

(Dahlan dan Juandi, 2011; Abdullah, 2014). 

 Representasi matematis telah sering diangkat sebagai topik penelitian. 

Namun, kebanyakan penelitian-penelitian tersebut adalah tentang 

mengembangkan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

representasi matematis siswa, seperti pembelajaran kontekstual untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMP (Hutagaol, 2013), 

penerapan pendekatan open-ended terhadap kemampuan representasi matematis 

siswa (Astin & Bharata, 2016), atau meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran novick (Rezeki, 2017). 
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Masih jarang ditemukan penelitian yang mendeskripsikan kemampuan 

representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah, terutama dengan 

subjek siswa SMK. Padahal, penting untuk mengetahui gambaran kemampuan 

siswa dalam membuat dan menggunakan representasi matematis terutama dalam 

kaitannya dengan penyelesaian masalah agar pendidik dapat menyesuaikan model 

pembelajaran dengan kondisi kelasnya masing-masing. 

Subjek penelitian merupakan siswa-siswa yang memiliki kemampuan 

matematis tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini didasarkan pada kecenderungan 

sekolah-sekolah di Indonesia yang mengelompokkan siswa dalam satu kelas 

secara heterogen karena pengelompokan siswa secara heterogen akan 

meningkatkan prestasi siswa (Slavin dalam Adodo dan Agbayewa, 2011). 

Sehingga diharapkan pemilihan subjek ini dapat memberikan gambaran mengenai 

kemampuan representasi siswa dari setiap tingkat kemampuan.  

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dilakukan di 

suatu SMK di Provinsi Jawa Timur yang telah berdiri selama empat tahun. SMK 

ini belum menunjukkan prestasi di bidang akademis, namun kemampuan siswa di 

bidang produktif telah diakui dan dikenal oleh masyarakat serta dunia usaha dan 

industri di sekitar lingkungan sekolah.  

Penelitian diawali dengan menentukan subjek penelitian melalui observasi 

awal. Peneliti mengamati nilai UTS Matematika dari 26 siswa kelas X SMK dan 

mengelompokkannya ke dalam kategori kemampuan matematis tinggi, sedang, 

dan rendah. Setelah siswa dikelompokkan, peneliti memilih masing-masing satu 

siswa yang memiliki komunikasi paling baik dari setiap kategori untuk dijadikan 

subjek penelitian. Peneliti kemudian membuat kode yang mewakili setiap subjek 

penelitian untuk memudahkan dan menyederhanakan analisis. Kode yang dibuat 

yaitu ST untuk subjek berkemampuan matematis tinggi, SS untuk subjek 

berkemampuan matematis sedang, dan SR untuk subjek berkemampuan 

matematis rendah 

Langkah selanjutnya, siswa kelas X SMK diminta menyelesaikan masalah 

yang diberikan oleh peneliti dalam waktu 15 menit. Masalah yang diberikan 

ditunjukkan di Gambar 1. Peneliti meminta siswa untuk menyelesaikan masalah 

tersebut dengan cara apapun sesuai kehendak siswa, sebagai contoh, siswa dapat 

menceritakan hal yang dilakukan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, 

siswa dapat menyelesaikan dengan cara menggambar atau dengan ekspresi 

matematis, atau dengan cara yang lain asalkan menuliskan langkah-langkah 

penyelesaiannya secara lengkap.  
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Masalah 1 : MENARA  
Ada 3 menara dengan tinggi yang berbeda. Jika menara-menara tersebut dilihat dari 

depan, terlihat seperti pada gambar di bawah ini, yaitu tersusun dari bangun segi-enam dan 

persegi panjang. Berapa tinggi menara 3?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Masalah yang diberikan kepada subjek 

 

Setelah siswa menyelesaikan masalah, peneliti mewawancarai ketiga subjek 

yang telah ditentukan sebelumnya secara bergantian agar memperoleh data yang 

valid serta mengungkap cara berpikir subjek yang kurang dapat diamati melalui 

hasil pekerjaan subjek. 

Dari hasil pekerjaan dan wawancara dengan setiap subjek, dilakukan 

analisis mengenai kemampuan representasi matematis subjek dengan mengacu 

pada indikator yang diberikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 
Bentuk Operasional Kode Indikator 

1. Membuat representasi 

matematis dari suatu 

masalah 

Menyajikan data atau informasi dari suatu masalah 

ke bentuk representasi visual (diagram, tabel, 

grafik, gambar, atau yang lain)   

B1 

Menyajikan data atau informasi dari suatu masalah 

ke bentuk model matematika (simbolik atau 

ekspresi matematis) 

B2 

Menuliskan intepretasi dari suatu masalah 

matematika dengan kata-kata (verbal) 
B3 

2. Menggunakan  

representasi matematis 

untuk menyelesaikan suatu 

masalah 

Menggunakan representasi untuk merekam ide-ide 

matematika dalam masalah  
G1 

Menyusun dan menerapkan strategi penyelesaian 

masalah dengan representasi yang tepat  
G2 

Menginterpretasikan kembali representasi dari 

solusi yang diperoleh ke masalah awal (fenomena 

fisik, sosial, atau matematika) 

G3 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari 26 siswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti mengamati 

bahwa siswa menggunakan representasi yang berbeda untuk masalah yang 

diberikan. Sebagian besar siswa lebih memilih menggunakan representasi 

simbolik untuk menyelesaikan masalah (61.5%). Sementara siswa yang lain 

memilih representasi verbal (7.7%), gabungan representasi gambar dan simbolik 

(11.5%), gabungan verbal dan simbolik (3.8%), sementara 15.4% siswa yang lain 

tidak mampu membuat suatu representasi untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Dual Coding Theory yang dikemukakan oleh Paivio menjelaskan 

bahwa perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara yang berbeda 

21 cm 19 cm 

? 

Menara 1 Menara 3 Menara 2 
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dalam memilih suatu representasi (Paivio dalam Becker & Dwyer, 1998). Lebih 

lanjut, Dual Coding Theory mengungkapkan bahwa kognisi atau pemikiran 

memiliki dua subsistem, yaitu sub sistem verbal dan sub sistem non verbal (Paivio 

dalam As’ari, 2012). 

Terkait dengan kecenderungan siswa yang memilih menggunakan 

representasi simbolik, Charles Sanders Peirce, seorang pakar di bidang 

matematika, logika, dan filosofi menyatakan bahwa untuk memahami suatu tanda 

(dalam hal ini berupa representasi), pikiran seseorang harus memiliki pengalaman 

dengan tanda tersebut (Wikipedia, tanpa tahun). Hal ini sesuai dengan praktek 

pembelajaran matematika di lapangan yang membiasakan siswa untuk melakukan 

prosedur penyelesaian masalah dengan menggunakan representasi simbolik. 

Kebanyakan siswa pun hanya menerima secara mentah prosedur yang diberikan 

oleh guru tanpa memahami konsep-konsep yang perlu diperhatikan dalam 

penyelesaian masalah tersebut sehingga siswa cenderung menghafal aturan, 

rumus, atau definisi matematika (Nur, dkk., 2016) Representasi berupa gambar 

atau verbal hanya disampaikan sebagai pelengkap dalam penyampaian materi 

sehingga siswa belum dapat mengembangkan kemampuan representasinya secara 

optimal (Hudiono dalam Hutagaol, 2013). Dari hasil penelitian juga diperoleh 

persentase penggunaan representasi untuk memperoleh solusi yang tepat dari 

masalah yang diberikan adalah 58% dari 26 siswa.  

Berikut akan diberikan deskripsi mengenai representasi matematis siswa 

dengan kemampuan matematis tinggi, sedang, dan rendah. 

Representasi Matematis Subjek Berkemampuan Matematis Tinggi (ST) 

ST memilih representasi berupa representasi simbolik untuk menyelesaikan 

masalah (Gambar 2), sehingga ST memenuhi indikator B2. Namun, representasi 

eksternal yang digunakan ST masih kurang tepat, karena seharusnya yang 

dimaksudkan oleh variabel x adalah tinggi menara yang berbentuk persegi 

panjang dan yang dimaksudkan oleh variabel y adalah tinggi menara yang 

berbentuk segi-enam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bardini, et al. (dalam Malisani & Spagnolo, 2009) yang mengungkapkan bahwa 

beberapa siswa memiliki kesulitan untuk menggunakan konsep variabel. 

 

 
Gambar 2. Representasi yang Dibuat oleh ST 

Walaupun representasinya eksternalnya masih kurang tepat, namun 

representasi internal ST sudah benar. Hal ini ditunjukkan oleh transkrip 

wawancara berikut yang dilakukan setelah siswa mengerjakan masalah yang 

diberikan. 
… 

Peneliti :“Ini maksudnya apa?” (menunjuk hasil pekerjaan ST yang  ditunjukkan pada gambar 1 

yang dilingkari merah) 

ST : “Ini bangun persegi panjang saya umpamakan x, bangun segi-enamnya saya 

umpamakan y” 

Peneliti  : “Ooh, yang x persegi panjangnya ya?” 

ST : “Iya. Eh ininya lo Bu, lebarnya..eh bukan, tingginya ya Bu?” 

Dari transkrip di atas dapat diketahui bahwa representasi internal ST sudah benar, 

yaitu dalam pikiran ST, yang dimaksudkan dengan x adalah tinggi menara yang 

berbentuk persegi panjang. 
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Pada Gambar 2, representasi yang dilingkari cokelat adalah representasi 

untuk masalah menara 1 dan persamaan matematis yang dilingkari biru adalah 

representasi untuk masalah menara 2. Dari kedua representasi matematis untuk 

menara tersebut, juga dapat ditarik kesimpulan bahwa ST  memenuhi indikator 

B2. 

Dari Gambar 3, dapat diamati bahwa ST dapat menggunakan representasi 

untuk merekam ide-ide dalam masalah (x, y, serta representasi untuk menara 1 dan 

2), sehingga ST memenuhi indikator G1. ST juga telah menyusun dan 

menerapkan strategi penyelesaian masalah dengan representasi yang tepat, dapat 

dilihat dari cara ST menghubungkan antar representasi menara 1 dan menara 2 

lalu melakukan metode eliminasi dan kemudian substitusi. Jadi, ST memenuhi 

indikator G2. 

 

 
Gambar 3. Penggunaan Representasi oleh ST 

ST juga memenuhi indikator G3. Hal ini dapat diketahui dari cara ST ketika 

menjelaskan hasil pekerjaannya pada peneliti saat sesi wawancara. ST 

menjelaskan bahwa “Jadi, menara 3 tingginya 9 Bu”. Dari penjelasan ST dapat 

diketahui, dari representasi yang telah dia peroleh, ST dapat menggunakannya 

untuk menginterpretasi fenomena matematika, dalam hal ini adalah tinggi menara 

3. Hanya saja, ST belum secara rinci menjelaskan satuan yaitu meter  dalam solusi 

yang ST peroleh.  

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan ST memenuhi indikator B2, 

G1, G2, dan G3. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Garderen 

(2011) yang menyatakan bahwa siswa berkemampuan tinggi cenderung 

menggunakan lebih banyak representasi simbolik dibandingkan siswa 

berkemampuan rendah dan juga Hwang (2007) yaitu siswa yang berkemampuan 

matematika tinggi biasanya memiliki kemampuan memanipulasi dan 

menerjemahkan berbagai representasi.  

 

Representasi Matematis Subjek Berkemampuan Matematis Sedang (SS) 

Dari catatan lapangan selama penelitian dilakukan, terlihat jika SS 

kebingungan untuk mewujudkan representasi internalnya ke dalam representasi 

eksternal. Hal ini terlihat dari ucapan SS ketika sedang mengerjakan 

masalah,“Gimana ini nulise? Saya ngerti Bu, tapi nggak bisa nulisnya”. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Astin dan Bharata (2016) yang menyatakan bahwa 

kemampuan representasi matematis masih menjadi hal yang sulit bagi siswa. Hal 

ini disebabkan siswa terbiasa mengerjakan soal rutin dan cenderung mengikuti 

cara guru dalam menjawab masalah yang diberikan, sehingga ketika siswa diberi 

soal yang telah dikembangkan yang menuntut kemampuan representasi 
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matematis, mereka akan kesulitan dan putus asa (Hutagaol dalam Astin dan 

Bharata, 2016). 

SS memilih untuk membuat representasi simbolik. Hal ini ditunjukkan pada 

Gambar 4 Namun, representasi eksternal yang digunakan ST masih belum 

konvensional, karena seharusnya yang dimaksudkan oleh              adalah tinggi 

menara yang berbentuk persegi panjang dan yang dimaksudkan oleh        adalah 

tinggi menara yang berbentuk segi-enam. 

 
Gambar 4. Representasi yang Dibuat oleh SS 

 

Representasi internal SS juga masih belum tepat berdasarkan hasil 

wawancara. Hal ini ditunjukkan oleh transkrip wawancara berikut yang dilakukan 

setelah siswa mengerjakan masalah yang diberikan. 
… 

Peneliti : “Kalau yang ini maksudnya apa?” (menunjuk yang dilingkari merah pada gambar 4) 

SS : “Yang ini 2 Bu” 

Peneliti : “Persegi panjangnya ada 2?” 

ST : “Bukan Bu, hasilnya 2” 

 

Setelah peneliti melakukan scaffolding barulah SS menyadari bahwa yang 

dia dapatkan merupakan tinggi dari menara berbentuk persegi panjang. Dari 

transkrip di atas juga dapat diketahui bahwa cara SS menggunakan representasi 

untuk merekam ide dari masalah masih belum tepat, karena representasi yang 

dibuat tidak sesuai dengan konteks masalah, sehingga dapat dikatakan SS belum 

memenuhi indikator G1. 

Dalam menggunakan representasi untuk menyusun dan menerapkan strategi 

penyelesaian masalah, representasi eksternal yang digunakan SS masih kurang 

tepat. Hal ini ditunjukkan dari hasil perkerjaan SS di Gambar 5. Dari Gambar 5 

dapat diamati bahwa SS belum memahami konsep sama dengan dengan benar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Chin dan Tall (dalam Asghari, 2009) yang 

menyatakan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan memahami hubungan 

relasi ekuivalen atau konsep ‘sama dengan’. Dari hasil wawancara, juga dapat 

diketahui bahwa SS kurang memahami konsep bangun datar. Hal ini terlihat dari 

transkrip wawancara berikut. 

 
SS : “Kan gambar ini kan tingginya 21, terus ini ke sini kan hilang satu Bu. Jadi..” 

Peneliti : “Apanya yang hilang satu?” 

SS : “Ininya lo Bu” 

Peneliti : “Apanya?” 

SS : “Ininya Bu..(terlihat bingung) Apa, itu lo..persegi.” 

 

Terlihat juga dari transkrip wawancara berikut. 
… 
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Peneliti : “5 ini apanya berarti?” 

SS : “Piramidnya Bu.” 
 

Jadi, melalui mengamati representasi siswa, guru dapat mengetahui jika 

siswa masih belum memahami konsep matematika tertentu. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Kalathil & Sherin (2000) yang menyatakan bahwa 

representasi dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai 

bagaimana pemahaman dan cara berpikir siswa mengenai suatu konteks atau ide 

matematika. 

 
Gambar 5. Kesalahan Penggunaan Sama Dengan 

 

Di Gambar 6 terlihat bahwa terdapat representasi yang tidak masuk akal 

(dilingkari warna biru) yang seharusnya tidak perlu dimasukkan pada 

pekerjaannya. Dapat dilihat pula bahwa SS tidak menuliskan operasi yang 

diperlukan (dilingkari merah) sehingga ada proses yang hilang saat menyelesaikan 

masalah. Hal ini luput dari perhatian peneliti, sehingga tidak ditanyakan oleh 

peneliti ketika wawancara. 

 
Gambar 6. Penggunaan Representasi oleh SS 

Dari hasil wawancara, peneliti mengetahui bahwa cara berpikir dan strategi 

SS sudah benar, hanya saja SS lemah dalam merepresentasikan strategi yang 

dipikirkan. Karena sebenarnya strategi yang digunakan sudah tepat, maka SS 

menghasilkan solusi yang tepat sehingga SS telah memenuhi indikator G3. Hal ini 

dapat diketahui dari cara SS ketika menjelaskan hasil pekerjaannya pada peneliti 

saat sesi wawancara. SS menjelaskan bahwa tinggi menara adalah 9. Dari 

penjelasan SS dapat diketahui bahwa dari representasi yang telah dibuat SS dapat 

menggunakannya untuk menginterpretasi fenomena, dalam hal ini adalah tinggi 

menara 3, hanya saja SS tidak mencantumkan satuan pada penjelasannya. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa SS telah memenuhi indikator G3. Namun belum 

memenuhi indikator B, G1, dan G2.  

 

Representasi Matematis Subjek Berkemampuan Matematis Rendah (SR) 

SR menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan 

representasi verbal. Hal ini sejalan dengan penelitan Neria dan Amit (2004) yang 

menyatakan bahwa banyak siswa berkemampuan rendah menggunakan 

representasi verbal untuk menyelesaikan masalah, sehingga SR memenuhi 

indikator B3. Namun, SR masih belum menggunakan representasi yang tepat 

untuk merekam ide-ide matematika dalam masalah karena representasi yang 

dibuat masih tidak sesuai dengan konteks masalah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 

pekerjaan SR pada Gambar 7. SR menuliskan ‘Menara 1 memiliki 6 balok...’ dan 
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‘Menara II memiliki 5 balok ...’. SR tidak memahami konsep bangun ruang, 

karena menara terdiri dari balok dan prisma segi-enam bukan hanya terdiri dari 

balok.  

Dalam penggunaan representasi dalam menyelesaikan masalah, SR 

menyebutkan ‘6 balok tersebut dibagi 21 cm’. Ada tiga hal yang diamati dari 

pernyataan SR tersebut, yaitu: 1) SR kurang teliti dalam menuliskan satuan 

(seharusnya meter tetapi SR menulikan sentimeter) 2) Adanya kesalahan SR 

dalam merepresentasikan masalah. SR mengasumsikan menara yang dari depan 

tampak seperti bangun segi enam dan persegi panjang memiliki tinggi yang sama; 

3) Dapat diketahui bahwa SR masih belum memahami konsep pembagian karena 

SR menuliskan ‘6 balok dibagi 21 cm maka hasilnya 3,5’. Dari ketiga hal tersebut 

dapat disimpulkan SR tidak memenuhi indikator G1, G2, dan G3.  

 

 
Gambar 7. Representasi yang dibuat oleh SR 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek berkemampuan 

matematis tinggi dalam penelitian ini membuat representasi simbolik untuk 

menyelesaikan masalah dan dapat menggunakan representasi dengan tepat untuk 

merekam ide-ide matematis, serta untuk menyusun dan menerapkan strategi 

penyelesaian masalah. Selain itu, subjek berkemampuan matematis tinggi mampu 

menginterpretasikan kembali representasi dari solusi yang diperoleh ke masalah 

awal (fenomena fisik, sosial, atau matematika). 

Subjek berkemampuan matematis sedang pada penelitian ini membuat 

representasi simbolik, namun belum sesuai dengan konteks masalah yang 

diberikan. Dalam penggunaan representasi tersebut, terdapat langkah-langkah 

yang tidak masuk akal sehingga subjek ini dikatakan belum mampu menggunakan 

representasi untuk merekam ide-ide matematis dan merepresentasikan strategi 

penyelesaian masalah secara tepat. Selain itu, subjek ini sudah mampu 

menginterpretasikan solusi yang diperoleh ke masalah awal. 

Subjek berkemampuan matematis rendah pada penelitian ini dapat membuat 

representasi deskriptif namun belum sesuai dengan konteks masalah. Subjek ini 

juga tidak mampu menggunakan representasi yang tepat untuk merekam ide-ide 

matematisnya menerapkan representasi matematis yang dibuat untuk 

menyelesaikan masalah sehingga representasi yang dibuat masih belum dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah.  

Saran untuk pendidik, saat pembelajaran matematika, penting untuk 

memberikan kebebasan kepada siswa dalam merepresentasikan ide-ide matematis 

mereka sehingga siswa dapat mengenal berbagai representasi dari suatu masalah 

dan perlu diberikan masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh siswa melalui 

beragam representasi matematis agar dapat mengembangkan kemampuan 

representasi matematis siswa. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya, 
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berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dari 26 siswa yang 

mengerjakan masalah yang diberikan, kebanyakan siswa memilih menggunakan 

representasi simbolik dalam menyelesaikan masalah, perlu diteliti lebih lanjut 

mengenai fleksibilitas siswa dalam membuat representasi untuk menyelesaikan 

masalah. 
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Abstrak 

WebQuest adalah bahan ajar berbasis online yang 

dikembangkan oleh Dodge pada tahun 1995 dan berkembang pesat 

hingga saat ini. Guru dari negara-negara luar telah menggunakan 

WebQuest sebagai bahan ajar dalam pembelajaran matematika, namun 

tidak dengan Indonesia. Guru di Indonesia masih sedikit yang 

menggunakan WebQuest dalam pembelajaran matematika, bahkan 

masih sedikit juga yang mengetahui mengenai WebQuest. WebQuest 

dirancang minimal terdiri dari enam komponen yang menjalankan 

aktivitas pembelajaran yaitu introduction, task, process, resources, 

evaluation, dan conclusion. Salah satu materi matematika yang dapat 

dapat disajikan dalam bahan ajar berbantuan WebQuest adalah Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Dengan bantuan bahan ajar 

WebQuest siswa dapat menentukan selesaian SPLDV dengan 

menggambar grafik. WebQuest membuat siswa akan lebih termotivasi 

dalam kegiatan pembelajaran matematika melalui tugas dan sumber 

yang disajikan dalam WebQuest. 

Kata kunci: WebQuest, Bahan Ajar, SPLDV 

 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

mempengaruhi segala sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan sistem 

pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam 

dunia pendidikan, banyak hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan, diantaranya yaitu perkembangan kemampuan 

pedagogik tenaga pendidik atau guru. Salah satu kemampuan pendidik yang harus 

diperhatikan adalah kemampuan pedagogik dalam pengelolaan pembelajaran, 

seperti penggunaan strategi atau pendekatan, dan perencanaan pembelajaran yang 

sesuai kondisi siswa (Rizka & Mastur, 2014). Hal ini juga sesuai dengan UU 

Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik. Seorang pendidik harus memiliki inovasi 

dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang memotivasi siswa dalam belajar, 

contohnya adalah penggunaan bahan ajar. Tidak hanya guru yang dapat berinovasi 

dalam mengembangkan bahan ajar, tetapi juga pemerhati pendidikan atau pihak 

yang menggeluti dunia pendidikan, seperti penulis buku-buku pendidikan. Buku 

pelajaran yang ada saat ini sudah terintegrasi dengan teknologi, yaitu bersifat 

display. Pada buku tersebut terdapat QR Code sebagai yang membuat gambar-

gambar dapat terlihat nyata jika QR Code tersebut discan dan terhubung pada 

website tertentu. Wahyuningsih & Makmur (2017) mengungkapkan untuk edukasi 

yang bersifat display, dapat menjadikan QR Code sebagai alternatif link menuju 

website yang memuat informasi lebih powerfull.  

mailto:khairatululyaphonna16@gmail.com
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Seiring dengan perkembangannya, bahan ajar yang berfungsi untuk 

membantu siswa dalam memahami materi-materi pembelajaran sekarang tidak 

hanya dikemas dalam bentuk cetakan seperti buku, handout, modul, dan 

sebagainya, tetapi juga dalam bentuk video, gambar-gambar visual, dan bahan ajar 

yang berbasis online. Dengan adanya bahan ajar berbasis online, siswa tidak 

hanya dapat belajar di kelas tetapi juga dapat belajar dimana saja dan kapan saja, 

karena hanya dengan mengakses internet semua informasi yang diperlukan dapat 

diperoleh dengan mudah. Saat ini, salah satu bahan ajar berbasis online yang 

dapat dikembangkan oleh guru adalah WebQuest. WebQuests dikembangkan oleh 

Bernie Dodge dan Tom March di State University San Diego pada tahun 1995. 

Sejak awal, guru telah menerapkan WebQuests sebagai cara yang menarik untuk 

memberikan siswa cara berpikir yang diperlukan  di abad ke-21 dan menggunakan 

internet dengan baik (Göktepe, 2014). March (2003) menjelaskan bahwa 

WebQuest adalah struktur pembelajaran scaffolded yang menggunakan link ke 

sumber penting di World Wide Web dan tugas yang otentik untuk memotivasi 

penyelidikan siswa dari pertanyaan open-ended,  pengembangan keahlian individu 

dan partisipasi dalam proses, dan mencoba untuk mengubah informasi yang baru 

diperoleh ke dalam pemahaman yang lebih canggih. WebQuests terbaik adalah 

cara yang menginspirasi siswa untuk melihat hubungan tematik lebih kaya, 

memfasilitasi kontribusi nyata ke dunia belajar dan merefleksikan proses 

metakognitif mereka. WebQuest adalah sebuah metode mengajar yang dibentuk 

berdasarkan tujuan, didasarkan pada filosofi pendidikan konstruktivis dan 

menyediakan suasana untuk bekerjasama bagi siswa (Cigrik & Ergul, 2010). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

WebQuest adalah bahan ajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan 

tujuan agar siswa dapat menemukan informasi lebih banyak melalui internet dan 

siswa juga dapat bekerjasama dalam kelompok.  

Ada beberapa cara membuat WebQuest, salah satunya adalah cara paling 

sederhana yaitu dengan google site, cara ini sederhana karena hanya 

membutuhkan akun gmail untuk membuat WebQuest. Kemudian WebQuest dapat 

dirancang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas penggunaan WebQuest dalam pembelajaran 

matematika, diantaranya yaitu (1) The Role of WebQuests in Science for 

Citizenship, menyatakan bahwa dengan menyelesaikan WebQuest siswa dapat 

membangun pengetahuan berdasarkan konsep, asal, dan prosedur sebaik mungkin 

dan belajar bagaimana untuk belajar (Leite, L, dkk, 2007). (2)  A Sample 

WebQuest Applicable in Teaching Topological Concepts, penelitian ini 

menunjukkan bahwa calon guru yang belum pernah melakukan aktivitas 

WebQuest, mereka menunjukkan minat untuk belajar dengan kegiatan berbantuan 

teknologi seperti WebQuest dan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya 

dalam pembelajaran selanjutnya (Yildiz, A.G., & Korpeoglu, S.G., 2016). (3) 

Perceive Benefits and Attitudes of Students Teachers to WebQuest as a 

Motivating, Creative and Inquiry Based Learning Tool in Education, menyatakan 

bahwa guru melihat WebQuest sebagai alat pedagogis berbasis inkuiri dan strategi 

pembelajaran yang meningkatkan semangat tim, pemikiran tingkat tinggi, 

kolaborasi, dan menghemat biaya serta waktu. Dalam pembelajaran matematika 

juga dapat menggunakan WebQuest, seperti materi sistem persamaan linear dua 

variabel. Dengan bantuan WebQuest, siswa akan lebih termotivasi dalam 
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pembelajaran karena mereka dapat melihat aktivitas SPLDV dalam kehidupan 

sehari-hari melalui internet dan memahaminya lebih mudah.  

 

PEMBAHASAN  

1. Pengertian WebQuest 

Awal mulanya muncul sebuah pembelajaran berbasis online berupa 

WebQuest adalah ketika seorang Profesor Teknologi Pendidikan di Universitas 

Negeri San Diego yang bernama Bernie Dodge saat mengajar di kelas untuk guru 

pre-service pada musim semi 1995. Sehingga tahun 1995 inilah awal mulanya ada 

WebQuest. Kemudian WebQuest terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman. Dodge (2001) mendefinisikan WebQuest sebagai “an inquiry-oriented 

activity in which most or all of the information used by learners is drawn from the 

web. WebQuest are designed to use learners time well, to focus using information 

rather than looking for it, and to support learners thinking at the levels of 

analysis, synthesis, and evaluation”. Artinya bahwa WebQuest merupakan suatu 

aktifitas yang berorientasi inkuiri yang sebagian atau seluruh informasi yang 

digunakan siswa diperoleh dari web. WebQuest dirancang untuk menggunakan 

waktu siswa dengan baik, fokus menggunakan informasi daripada mencarinya, 

dan mendukung pemikiran siswa pada level analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Melalui WebQuest, siswa tidak lagi diminta mencari informasi melalui internet 

tetapi mereka hanya dituntut menggunakannya, hal ini bertujuan agar sumber-

sumber yang telah disediakan terjamin kualitas karena guru sudah terlebih dahulu 

memilah sumber-sumber yang perlu diakses siswa dalam pembelajaran. Hal ini 

juga berdasarkan pendapat Kelly (2010) bahwa WebQuest adalah rencana 

pelajaran guru, dibuat dalam bentuk World Wide Web sederhana dengan aktif, link 

internet dipilih sebelumnya dan memiliki tujuan tertentu bagi siswa. 

Dodge juga mempunyai rekan dalam mengembangkan WebQuest, yaitu 

Tom March. March (2003) menyebutkan WebQuest bahwa “A well-designed 

WebQuest combines research-supported theories with effective use of the internet 

to promote dependable instructional practices”, artinya WebQuest yang 

dirancang dengan baik menggabungkan teori yang didukung penelitian dengan 

penggunaan internet yang efektif untuk menunjukkan praktik pembelajaran yang 

andal. Pelajaran yang pada dasarnya menyediakan penyelidikan (inkuiri) 

terbimbing dengan menggunakan internet, umumnya dibuat tanpa biaya kepada 

guru. Dengan perencanaan yang matang dan fleksibilitas, WebQuest dapat 

menjadi alat yang sangat berharga untuk membedakan pengajaran yang memenuhi 

kebutuhan dari semua siswa (Kelly, 2010). Membedakan pengajaran yang 

memenuhi kebutuhan dari semua siswa maksudnya adalah guru dapat menentukan 

isi dari WebQuest yang memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan siswa, 

sehingga WebQuest yang disediakan dapat digunakan dengan baik oleh siswa.  

Pada WebQuest juga terdapat tugas yang harus diselesaikan siswa, tugas ini 

juga akan berkaitan dengan langkah-langkah kegiatan yang harus siswa tempuh. 

Tugas yang diberikan guru tentunya harus menarik minat siswa sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.  March (2003) menyebutkan bahwa 

tugas yang disajikan pada WebQuest adalah tugas otentik yang dapat memotivasi 

siswa. Apakah kegiatan mendapatkan perhatian siswa? Apakah relevan dengan 

kebutuhan mereka?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya 

seorang guru harus menentukan terlebih dahulu topik atau materi yang akan 
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disajikan melalui WebQuest sehingga  dapat menentukan tugas menarik yang 

harus diberikan. Selain itu, guru juga harus memperhatikan bagaimana merancang 

atau mengembangkan suatu bahan ajar berupa WebQuest yang baik, ada lima 

prinsip menurtu Dodge yang harus diperhatikan. Dodge (2001) menyebutkan lima 

prinsip itu FOCUS (Find great sites, Orchestrate your learners and resources, 

Challenge your learners to think, Use the medium, Scaffold high expectations).  

Find great sites bertujuan bagaimana menetapkan situs yang bagus, yaitu  

sesuai usia peserta didik, topik WebQuest, dan pembelajaran spesifik yang 

diharapkan. Secara umum, seorang guru pasti ingin menemukan situs yang mudah 

dibaca dan menarik bagi siswa, terbaru dan akurat, dan berasal dari sumber yang 

tidak biasanya didapatkan oleh siswa di sekolah. Guru yang ingin 

mengembangkan WebQuest dapat menentukan terlebih dahulu WebQuest yang 

akan dikembangkan melalui situs apa. Sebagai referensi, google site adalah salah 

satu situs untuk mengembangkan WebQuest dengan mudah, karena hanya dengan 

akun gmail, guru sudah dapat mendesain dan mengembangkan WebQuest sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Hanya diperlukan keterampilan dalam penggunaan 

internet dan memahami bagian-bagian penyusun WebQuest.    Orchestrate your 

learners and resources bertujuan mengatur siswa dan sumber yang ada. Oleh 

karena itu, yang harus diperhatikan adalah bagaimana siswa akan terlibat dalam 

proses pembelajaran menggunakan WebQuest, jadi guru harus 

mempertimbangkan apakah komputer yang tersedia memadai untuk semua siswa, 

pembentukan kelompok, dan partisipasi siswa dalam kelompok. Selain siswa, 

sumber-sumber yang diberikan juga harus dipilih berdasarkan kebutuhan siswa 

dan dapat dipahami oleh siswa. Challenge your learners to think yaitu membuat 

tantangan siswa untuk bepikir. Melalui tugas yang diberikan tidak hanya menarik 

minat siswa namun juga menantang pemikiran siswa dalam menyelesaikannya. 

Tugas yang diberikan tidak hanya tugas yang sudah biasa mereka temukan. Use 

the medium, penggunaan media, seperti gambar, video, link suatu sumber atau 

website. Media-media seperti ini dapat dicantumkan dalam WebQuest namun 

harus sesuai dengan kebutuhan siswa serta memotivasi siswa ketika 

menggunakannya.  Scaffold high expectations, tujuannya adalah WebQuest juga 

berfungsi sebagai scaffold bagi siswa. Misalnya dengan bantuan video atau 

gambar yang disediakan, siswa dapat menemukan, menghubungkan, atau 

mengubah informasi yang tersedia menjadi beberapa bentuk baru, misalnya 

diberikan video mengenai interaksi dua anak yang melakukan pembelian pensil 

dan buku dalam pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel, siswa 

diharapkan dapat mengubah informasi yang diperoleh dalam bentuk sistem 

persamaan linear dua varibel.   

 

2. WebQuest Sebagai Alternatif Bahan Ajar SPLDV 

Pada WebQuest terdapat enam komponen utama yang digunakan sebagai 

bahan ajar dalam pembelajaran, yaitu introduction, task, process, resources, 

evaluation, dan conclusion. Hal ini berdasarkan pencipta WebQuest yaitu Dodge. 

Namun, enam komponen tersebut merupakan standar minimal pembentuk suatu 

WebQuest, guru atau pengembang bahan ajar juga dapat menambahkan menu atau 

komponen lainnya pada WebQuest, seperti pada bahan ajar SPLDV yang telah 

dirancang oleh penulis, pada WebQuest SPLDV ini penulis menambahkan menu 

home. Sehingga pada WebQuest SPLDV terdapat tujuh komponen penyusunnya 
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yaitu home, introduction, task, process, resources, evaluation, dan conclusion. 

Penulis akan membahas bagaimana merancang sebuah WebQuest yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Home 

Pada menu ini menjelaskan informasi materi yang akan disampaikan, kelas, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, informasi mengenai 

guru atau orang yang merancang WebQuest, dan informasi lainnya yang 

diperlukan untuk siswa ketahui.  WebQuest lain yang dikembangkan melalui situs 

zunal.com menu utama ini adalah Welcome, yang memuat informasi mengenai 

deskripsi WebQuest yang akan dipelajari, pelajaran, kelas, dan kontak guru 

seperti pada WebQuest Teorema Pythagoras yang dikembangkan oleh Grech 

(2010) (http://zunal.com/webquest.php?w=81761). WebQuest SPLDV yang 

penulis rancang melalui google site seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 1. Tampilan utama WebQuest SPLDV 

b. Introduction 

Pada menu ini menjelaskan pengenalan materi yang akan disampaikan 

kepada siswa, pada bagian ini harus ditampilkan dengan menarik agar siswa 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Proyek terkait dengan minat 

siswa, ide, pengalaman masa lalu, atau tujuan masa depan, mereka secara inheren 

lebih menarik. Contohnya seperti berikut, ditampilkan sebuah gambar yang 

memuat informasi harga dua paket KFC yang terdiri dari ayam, nasi, dan soft 

drink gratis. Melalui pengamatan gambar ini diharapkan siswa dapat mengubah 

informasi dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Berdasarkan pengalaman 

penulis mengajar menggunakan bahan ajar WebQuest SPLDV ini, siswa sangat 

atusias dan termotivasi karena pembelajaran seperti ini belum pernah diajarkan 

sebelumnya sehingga merupakan hal yang baru dan menyenangkan bagi siswa. 

Hal ini sesuai dengan Rader (2009) yang menyebutkan bahwa tujuan dari 

introduction ini adalah untuk membuat kegiatan yang menyenangkan bagi siswa. 

` 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tampilan menu Introduction WebQuest SPLDV 

 

c. Task 

http://zunal.com/webquest.php?w=81761
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Pada menu ini disajikan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran, tugas yang diberikan juga menantang untuk diselesaikan. 

Rader (2009) mengatakan Task adalah deskripsi formal tentang apa yang akan 

siswa capai pada akhir WebQuest. Guru menemukan sumber untuk topik tertentu 

di web. Kemudian guru mengembangkan kegiatan bagi siswa dengan 

menggabungkan informasi dari berbagai situs. Tugas yang diberikan juga harus 

mampu dilakukan siswa dan menarik. Rader lebih lanjut menambahkan bahwa 

mengembangkan tugas merupakan aspek paling sulit dan kreatif dalam 

menciptakan WebQuest. Berikut contoh tugas yang ada pada WebQuest SPLDV, 

siswa diberikan sebuah video youtube mengenai SPLDV, kemudian siswa diminta 

menuliskan informasi apa saja yang diperoleh dan menghubungkan informasi 

tersebut dengan sistem persamaan linear dua variabel, serta membuat pertanyaan 

mereka sendiri terkait masalah yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tampilan menu Task WebQuest SPLDV 

 

d. Process 

Pada menu ini mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh siswa untuk 

mencapai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tugas yang diberikan pada menu 

Task. Pada Process ini langkah-langkah yang diberikan saling terkait, sehingga 

siswa tidak dapat melewati satu langkah pun untuk lanjut pada langkah 

berikutnya. Rader (2009) menjelaskan bahwa Process adalah deskripsi dari 

langkah-langkah yang harus dilalui siswa dalam menyelesaikan tugas, dengan link 

dalam setiap langkah. Selama tahap proses, guru harus menyarankan langkah-

langkah penemuan yang meliputi strategi untuk mengembangkan tugas dan 

deskripsi peran atau perspektif yang harus diambil oleh setiap siswa. Pada 

langkah-langkah juga dapat dicantumkan link yang dapat siswa akses, contohnya 

pada WebQuest SPLDV ini diberikan link menuju suatu website atau situs 

pembelajaran matematika dimana siswa dapat melatih pemahamannya, contoh 

situs yang diberikan adalah https://www.ixl.com/math/algebra-1/solve-a-system-

of-equations-by-graphing. Siswa sangat tertarik untuk melatih kemampuannya 

dan dapat memahami bagaimana menyelesaikan SPLDV menggunakan grafik, 

siswa langsung mencoba membuat grafik pada link tersebut, apabila jawaban 

mereka benar maka mereka akan mendapat reward dan apabila salah maka akan 

diberikan pembahasan mengenai soal yang diberikan. Hal ini sangat bermanfaat, 

karena siswa dapat terus berlatih walaupun tidak berada di kelas.   

 

https://www.ixl.com/math/algebra-1/solve-a-system-of-equations-by-graphing
https://www.ixl.com/math/algebra-1/solve-a-system-of-equations-by-graphing
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Gambar 4. Tampilan menu Process WebQuest SPLDV 

 

e. Resources 

Pada menu ini mencakup sumber-sumber yang sesuai dengan tugas yang 

diberikan, yang dapat diakses siswa, dapat berupa video interaktif, youtube, link 

yang terhubung pada website tertentu sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman belajar yang baru dan menarik.  Rader (2009) menyebutkan bahwa 

pada bagian Resources dari WebQuest terdiri dari daftar sumber (situs 

bookmarked, sumber cetak, dan sebagainya) yang diperlukan siswa untuk 

menyelesaikan tugas. Rader juga menambahkan bahwa sangat penting untuk 

diingat bahwa sumber non-web juga dapat digunakan. WebQuests diperkuat oleh 

bahan-bahan yang melengkapi sumber online. Ini dapat mencakup hal-hal seperti 

video, kaset audio, buku, poster, peta, model, manipulatif, dan patung. Pada 

WebQuest SPLDV, selain memberikan sumber-sumber yang dapat diakses siswa 

selama pembelajaran, penulis juga mencantumkan sumber yang menjadi tugas 

bagi siswa untuk dikerjakan di rumah. Berikut merupakan contoh sumber yang 

diberikan pada WebQuest SPLDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Tampilan menu Resources WebQuest SPLDV 

 

f. Evaluation 

Pada menu ini diberikan evaluasi yang dapat menilai proses pembelajaran 

siswa, evaluasi dapat berupa masalah yang sesuai dengan materi yang diberikan. 

Pada bagian evaluation dicantumkan rubrik penilaian, sehingga siswa dapat 

melihat proses penilaian yang akan diberikan selama melakukan pembelajaran 

menggunakan WebQuest atau dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Rader 

(2009) menjelaskan pada bagian Evaluation termasuk rubrik untuk mengevaluasi 

siswa. Standar harus adil, konsisten, jelas, dan khusus untuk tugas-tugas yang 

ditetapkan. Contohnya seperti WebQuest Teorema Pythagoras yang 

dikembangkan Grech (2010) yang menyediakan rubrik penilaian pada menu 
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Evaluation. Namun, pada WebQuest SPLDV penulis hanya memberikan soal-soal 

pemahaman materi menyelesaikan SPLDV dengan menggambar grafik.  

 

 
Gambar 6. Tampilan menu Evaluation WebQuest SPLDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Tampilan menu Evaluation WebQuest Teorema Pythagoras oleh Grech 

 

g. Conclusion 

Pada menu ini diberikan kesimpulan atas materi yang disampaikan. Pada 

bagian ini siswa dapat memperoleh ringkasan informasi tentang apa yang telah 

mereka pelajari. Bagian Conclusion memberikan kesempatan meringkas 

pengalaman, mendorong refleksi mengenai proses, atau memperluas dan 

generelisasi apa yang telah dipelajari (Rader, 2009). 

 
Gambar 8. Tampilan menu Conclusion WebQuest SPLDV 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan WebQuest 

Sebuah bahan ajar dalam proses pembelajaran tentunya memiliki kelebihan 

dan kekurangan, begitu pula dengan bahan ajar berbasis web yaitu WebQuest. 

Rader (2009) menyebutkan bahwa waktu adalah kendala terbesar untuk 

merancang WebQuest. Usaha awal mengharuskan guru belajar menggunakan 

beberapa alat baru dan beberapa guru hanya percaya bahwa mereka tidak dapat 
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menemukan cukup waktu cadangan untuk menyelesaikannya. Namun, Rader 

menambahkan bawa setelah WebQuest dibuat, sebagian besar pekerjaan sudah 

dilakukan. Guru tidak lagi harus khawatir tentang rencana pembelajaran harian. 

WebQuest tidak hanya desain, tetapi WebQuest merupakan perangkat dimana 

partisipasi tanpa frustasi membuat belajar menyenangkan, menarik, dan dapat 

diakses oleh semua siswa (Kelly, 2009). Selain yang disebutkan Rader, 

kekurangan WebQuest adalah membutuhkan akses internet untuk 

menggunakannya sehingga hanya terbatas pada sekolah dan siswa yang memiliki 

akses internet yang baik, namun dengan demikian juga memberikan kelebihan 

karena dengan akses inernet siswa dapat menggunakan WebQuest kapan saja dan 

dimana saja.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Demikian ulasan yang dapat diuraikan dalam tulisan ini berupa pemanfaatan 

WebQuest sebagai bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan teknologi dalam 

pembelajaran matematika, khususnya materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV) dengan tujuan siswa mampu menyelesaikan masalah SPLDV 

dengan menggambar grafik. Oleh karena itu, penggunaan bahan ajar berupa 

WebQuest dalam pembelajaran matematika sangat dianjurkan, karena mudah 

untuk digunakan dan dapat diakses oleh siswa kapan saja tanpa harus tatap muka 

dengan guru serta membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar karena 

memperoleh pengalaman baru dalam menggunakan informasi yang tersedia.  

Sebagai saran bagi guru yang ingin mengembangkan WebQuest, dalam 

merancang pembelajaran menggunakan WebQuest, guru harus 

mempertimbangkan penggunaan waktu secara efektif serta kelompok yang 

dibentuk dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran matematika menggunakan 

WebQuest, guru dapat menggunakan laboratorium komputer dengan akses 

internet yang stabil, karena jika akses internet tidak stabil maka dapat 

menghabiskan waktu untuk menunggu jalannya WebQuest. Jika jumlah komputer 

yang tersedia memadai untuk siswa, maka lebih baik dibentuk setiap kelompok 

dengan dua siswa dan satu komputer untuk efektifitas pembelajaran.  
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  Abstrak 

Menurut Runco, berpikir divergen adalah berpikir dengan 

penggunaan ide dari berbagai sudut pandang untuk menciptakan 

banyak solusi dalam menyelesaikan masalah. Karakteristk berpikir 

divergen seseorang dapat ditinjau dari fluency, flexibility, originality 

dan elaboration dalam memecahkan masalah. Mengetahui perbedaan 

karakteristik berpikir divergen siswa penting bagi guru sebagai 

masukan dalam menyusun pembelajaran yang tepat bagi siswanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik berpikir 

divergen siswa dalam menyelesaikan masalah open ended. Terdapat 

tiga partisipan yang dipilih untuk dideskripsikan berpikir divergennya 

karena menghasilkan jawaban berbeda dalam merespon masalah open 

ended yang diberikan. Hasil penelitan menunjukkan tiga partisipan 

memiliki kemampuan berpikir divergen masih rendah dengan 

karakteristik berbeda-beda. 

Kata kunci: berpikir divergen, masalah open ended, fluency, 

flexibility, originality, elaboration 

 

 

Salah satu cara menyelesaikan masalah matematika adalah dengan 

mengubah kebiasaan berpikir yang sudah biasa dan mencoba cara yang tidak 

biasa. Menurut Sak & Maker (2005) penyelesaian masalah matematika 

memerlukan kemampuan berpikir dengan gaya yang fleksibel, yaitu melibatkan 

kemampuan untuk menggeser fungsi kognitif dari cara yang biasa menjadi cara 

yang tidak biasa. Proses berpikir fleksibel membutuhkan perpaduan kemampuan 

berpikir divergen dan konvergen yang dimiliki siswa agar menghasilkan 

bermacam jawaban yang tepat (Sak & Maker ,2005; Siswono, 2010). 

Berpikir divergen sering dilawankan dengan berpikir konvergen 

(Ramzan& Perveen, 2011; Runco & Acar, 2012). Berpikir divergen adalah 

berpikir dengan pengunaan ide dari berbagai sudut pandang untuk menciptakan 

banyak solusi dalam menyelesaikan masalah (Runco, 1990; Sak & Maker,2005; 

Siswono, 2010; Ramzan & Perveen, 2011; Runco & Acar, 2012). Sedangkan 

menurut Goldschmidt (2016) berpikir divergen adalah berpikir dengan arah 

menyebar melibatkan aspek yang bervariasi sehingga menghasilkan ide dan solusi 

yang baru. Sudiarta (2005) berpendapat berpikir divergen lebih merupakan 

pengembangan kemampuan dalam menghasilkan sesuatu yang baru dari informasi 

yang diterima (Sudiarta, 2005). Berpikir divergen biasanya muncul secara 

spontan, mengalir dengan bebas, sehingga banyak ide dibangun dan muncul 

sesuai dengan gaya kognitif (Ramzan& Perveen, 2011). Sedangkan berpikir 

mailto:ahmad.fathoni.1603118@students.um.ac.id
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konvergen adalah proses mengevaluasi dan memilih solusi yang paling optimal 

berdasarkan berbagai pertimbangan atas informasi yang didapat (Runco & Acar, 

2012, Sak & Maker,2005). Seseorang disebut memiliki kecenderungan berpikir 

konvergen jika memiliki kemampuan dalam mengumpulkan materi, informasi, 

keterampilan untuk digunakan dalam memecahkan masalah sedemikian rupa 

dapat dihasilkan jawaban yang benar (Ramzan & Perveen, 2011; Sak & 

Maker,2005) Perbandingan proses berpikir divergen dan konvergen dapat dilihat 

pada gambar1 

 
 

Divergent thinking  

 Convergent thinking 

 

 

Gambar 1 Skema berpikir divergen dan konvergen menurut Parnes (Sudiarta, 2005) 

 

Banyak peneliti mempelajari berpikir divergen. Sebagian besar peneliti 

merujuk pada pendapat Guilford yang mengkaitkan berpikir divergen dengan 

kreatifitas (Runco & Acar, 2012; Sak & Maker,2005; Ramzan& Perveen, 2011; 

Antink-meyer & Lederman, 2015; Silvia, el, 2008). Adapun indikator berpikir 

divergen menurut Guilford adalah: (1) Fluency yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan atau membangun banyak solusi atau ide (2) Flexibility yaitu 

kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang berbeda. (3) Originality yaitu 

kemampuan menghasilkan ide yang unik, tidak biasa dan baru dan (4) 

Elaboration yaitu kemampuan untuk menghubungkan ide ide tersebut dengan 

suatu konsep atau rincian teknis (Mayer & Lederman, 2015; Runco & Acar 2012). 

Sedangkan keterampilan yang berkait dengan berpikir konvergen dijelaskan oleh 

Reddy, et al (2016) yaitu (1) pemilihan atas solusi yang tepat berdasarkan prinsip 

(2) menggunakan analisis dalam melakukan proses (3) menggunakan asumsi yang 

tersedia dan (4) membuktikan solusi yang ditetapkan.  

Penggunaan berpikir divergen dan konvergen dalam menyelesaikan 

masalah tergantung dari tipe masalah yang disajikan. Masalah matematika dapat 

dibedakan menjadi masalah terbuka disebut juga open ended problem atau ill 

defined problem dan masalah tertutup disebut juga masalah close problem atau 

well-defined problem (Sak & Maker, 2005). Berpikir divergen dapat diamati dari 

hasil pekerjaan siswa ketika mengerjakan masalah open ended (Kwon, et al, 2006, 

Siswono, 2010; Sak & Maker, 2005; Nohda, 1995; Pehkonen 1995). Sedangkan 

berpikir konvergen siswa dapat dilihat dari bagaimana siswa menggunakan 

konsep atau ide matematis menyelesaikan soal yang sudah lengkap  atau well 

difined sehingga ditemukan satu jawaban yang tepat (Sak & Maker, 2005).  

Shimada (1997) menyatakan bahwa masalah open ended adalah suatu 

permasalahan yang mempunyai jawaban atau cara pengerjaan lebih dari satu cara. 

Pehkonen (1995) mengatakan bahwa masalah dikatakan terbuka apabila beberapa 

orang mengerjakan dan menghasilkan jawaban yang berbeda tetapi semuanya 
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benar, artinya terdapat beberapa cara dalam mendapatkan jawaban yang 

berimplikasi pada banyaknya opsi jawaban benar. Sedangkan Kwon, et al. (2006) 

berpendapat bahwa soal open-ended adalah soal yang memiliki banyak 

kemungkinan solusi karena soal tidak mendefinisikan secara jelas jawaban yang 

diminta. Keuntungan penggunaan soal open ended menurut Sawada (2015) adalah 

siswa dapat memanfaatkan secara penuh kemampuan dan keterampilan 

matematika.  

Menurut Shimada (1997) tes standar yang biasanya hanya menyediakan 

jawaban tunggal tidak mampu mengukur kemampuan peserta didik secara utuh 

dan menyeluruh. Hasil tes dengan jawaban tunggal dapat menunjukkan 

kemampuan siswa melakukan prosedur matematis tetapi tidak dapat menggali 

lebih dalam tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa terutama berkaitan 

dengan kreativitas, lebih khusus kemampuan berpikir divergen siswa. Penelusuran 

kemampuan berpikir divergen dapat dilakukan dengan pemberian masalah 

terbuka. Kwon, et al (2005) berpendapat pendekatan open ended dalam 

pembelajaran memiliki peluang yang baik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir divergen untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

 Beberapa siswa kelas XII SMA Negeri Jatiroto kabupaten Lumajang 

memberikan jawaban yang beragam ketika diminta menyelesaikan masalah open 

ended. Adapun soal yang disajikan adalah sebagai berikut “Diberikan Matriks  

𝐴 = [
2 5
1 3

], buatlah sebanyak mungkin matrik yang memiliki karakteristik (ciri 

ciri) seperti matriks A, tulis pula alasannya”. Soal tersebut merupakan soal 

terbuka, karena karakteristik atau ciri ciri yang ada pada matriks A tidak 

dijelaskan pada soal, sehingga siswa dapat mengamati berbagai macam 

karakteristik sesuai sudut pandangnya. Karakteristik yang mungkin dapat dilihat 

dari matriks A misalnya, ukuran matriks atau determinan matriks. Sedangkan 

jawaban siswa tampak pada Gambar 1.  

 
Gambar 1 Jawaban S-1dan S-2 

 

Jawaban siswa pada gambar 1 tersebut menarik untuk dikaji, karena 

menampilkan jawaban berbeda. S1 menampilkan matriks dengan terlebih dahulu 

merinci beragam karakteristik matriks A kemudian menyusun matriks baru sesuai 

karakteristik yang diamati. Sedangkan S2 menetapkan hanya satu karakteritik 

matriks A yaitu matrik yang mempunyai determinan 1, kemudian menyusun 

matriks lain yang mempunyai determinan 1. Jika dikaji dengan menggunakan 

indikator berpikir divergen, S1 dan S2 sudah menunjukkan fluency karena mereka 

sudah menghasilkan lebih dari satu matriks. Tetapi jika diamati flexibility-nya, S-1 
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sudah menunjukkannya karena matriks yang dihasilkan beragam. Sedangkan S2 

belum menunjukkannya karena matriks yang dihasilkan seragam. Hal ini berarti 

siswa SMA memiliki ketrampilan berpikir divergen dengan level yang berbeda. 

Berpikir divergen dapat dikaitkan langsung dengan berpikir kreatif (Silvia 

el, 2009). Indikator berpikir kreatif yaitu fluency, fleksibility dan novelty serupa 

dengan indikator berpikir divergen karena novelty pada berpikir kreatif dapat 

disandingan dengan originality dimana keduanya memiliki makna yang serupa, 

yaitu menghasilkan sesuatu yang baru, unik berbeda dengan yang lain.  

Level berpikir kreatif pada siswa SMP sudah di teliti oleh Siswono (2010). 

Siswono menemukan lima level berpikir kreatif berbeda pada siswa SMP 

didasarkan atas fluency, flexibility dan novelty seperti tampak pada tabel 1. 

Siswono (2010) merinci lebih lanjut indikator fluency, fleksibility dan novelty 

disesuiakan dengan masalah yang diajukan kepada siswa. Adapun masalah yang 

diberikan berupa masalah problem solving dan problem posing. Meskipun 

pelevelan berpikir kreatif tersebut tidak dapat digeneralisir, tetapi mengetahuli 

level berpikir kreatif siswa dapat menjadi titik tolak untuk merubah pendekatan 

pembelajaran sehingga mengembangkan kemampuan berpikir matematika 

(Sriraman 2004).  

 
Tabel 1. Level berpikir kreatif (Siswono, 2010) 

Level  Indikator  

Level 4 Hasil tugas siswa menunjukkan indikator fluency, flexibility dan novelty didalam 

mengerjakan soal problem solving dan problem posing 

Level 3 Hasil tugas siswa menunjukkan indikator (novelty dan flexibility) atau (novelty dan 

fluency) didalam mengerjakan soal problem solving dan problem posing 

Level 2 Hasil tugas siswa menunjukkan indikator (novelty saja) atau (fluency dan flexibility ) 

didalam mengerjakan soal problem solving dan problem posing 

Level 1 Hasil tugas siswa menunjukkan indikator (fluency saja) atau (flexibility saja) tidak 

keduanya didalam mengerjakan soal problem solving dan problem posing 

Level 0 Hasil tugas siswa tidak menunjukkan adanya indikator kreatif. didalam 

mengerjakan soal problem solving dan problem posing 

 

Pelevelan berpikir kreatif yang dilakukan Siswono (2010) belum 

mempertimbangkan kriteria elaboration pada berpikir divergen. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian pelevelan berpikir divergen dengan melibatkan indikator 

elaboration. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat 

berpikir divergen siswa. Sehingga dapat diketahui karakteristik berpikir divergen 

siswa. Pengetahuan tentang karakteristik berpikir divergen siswa penting bagi 

guru, salah satu manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai dasar masukan dalam 

menyusun dan mengembangkan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Oleh karena 

itu, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan karakteristik berpikir divergen 

siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dilihat dari fluency, flexibility, 

originality dan elaboration  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena utama 

(Cresswell, 2012). Fenomena utama yang dikaji pada penelitian ini adalah 

karakteristik berpikir divergen siswa dalam menyelesaikan masalah open ended. 

Penelitian dilaksanakan di SMAN Jatiroto Kabupaten Lumajang. Partisipan 
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penelitian terdiri dari 3 siswa kelas XII tahun ajaran 2017/2018. Tiga siswa 

tersebut dipilih karena menunjukkan jawaban yang berbeda ketika diberikan soal 

open ended Intrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dan 

instrument pendukung berupa soal open ended tentang Matriks seperti tampak 

pada gambar 2. Instrumen pendukung lain yang digunakan adalah wawancara 

berbasis tugas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi “WhatApp”. 

Wawancara ini digunakan untuk triangulasi data. Data penelitian ini berupa hasil 

tes yang kemudian dianalisis untuk mengarakterisasi berpikir divergen sesuai 

dengan indikator berpikir divergen yang tertulis pada tabel 2. Data yang didapat 

berupa data deskriptif yaitu gambar hasil pekerjaan siswa dan transkrip kalimat 

percakapan siswa hasil wawancara. Teknik analisis data dilkukan dengan cara (1) 

pengelompokkkan dan reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) Penarikan 

kesimpulan. 

Gambar 2 Instrumen pendukung berupa soal 

 
Tabel 2. Indikator berpikir divergen  

Indikator Deskripsi 

Fluency Mampu menyusun lebih dari 5 matriks dengan karakteristik seperti matriks K 

Flexibility Mampu menyusun lebih dari 1 variasi atau ragam matriks dengan karakteristik 

seperti matriks K 

Originality Mampu menyusun matriks dengan bentuk yang berbeda dengan matriks K, tetapi 

tetap memiliki kaitan dengan matriks K, misalnya menyusun matriks dengan 

determinan sama dengan K, tetapi entrinya bukan bilangan. 

Elaboration Mampu mendetailkan salah satu karakteristik matriks K sehingga terbentuk aturan 

untuk menyusun matriks yang mempunyai karakteristik matriks K, misalnya 

matriks K memiliki determinan sama dengan nol, siswa kemudian mampu 

menyusun aturan agar matriks baru memiliki determinan sama dengan nol  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini ditampilkan hasil pekerjaan S1, S2 dan S3 untuk soal yang 

diberikan. Hasil pekerjaan siswa berupa gambar, diperjelas dengan tambahan 

salinan tulisan jika terdapat gambar kabur. Gambar tersebut kemudian 

dideskripsikan sesuai dengan karakteristik indikator berpikir divergen. Transkrip 

wawancara berbasis hasil pekerjaan siswa akan ditampilkan jika diperlukan 

sebagai triangulasi.  
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Gambar 3 Hasil Pekerjaan S-1 

 

Gambar 3 adalah hasil jawaban S-1, terlihat S-1 mampu menyusun 

sebanyak enam belas matriks baru dengan masing-masing diberi nama dengan 

huruf kapital yang berbeda. Tetapi terdapat penamaan matriks yang tidak tepat 

dimana S-1 memberi nama K pada matriks baru, padahal K adalah matriks pada 

soal. S-1 sudah mampu menyusun lebih dari lima matriks baru, artinya S-1 sudah 

dapat dikatakan fluency sesuai dengan deskripsi indikatornya. Kemudian S-1 

menunjukan karakteristik dari matriks K yaitu matriks dengan ordo 3 × 3. Ukuran 

matriks K tersebut merupakan sudut pandang S1 untuk menyusun matriks baru. 

Hal ini dapat dilihat dari rekaman wawancara dengan S-1. 
 

P : Untuk soal yang saya berikan, pada saat anda membaca, mengamati dan mengerjakan 

soal, apa yang anda pikirkan? 

S1 : Saya melihat kalau matriks K ordonya 3 × 3, jadi saya kerjakan seperti itu pak 

P : Jadi yang anda lihat dari matriks K adakah ordonya 3 × 3, apakah K memiliki ciri ciri 

yang lain?  

S1 : Saya tidak melihat ciri ciri lain dari matriks K pak, yang saya tahu ya cuma itu 

 

Indikator flexibility dapat terpenuhi jika siswa dapat menyusun lebih dari 

satu variasi atau ragam matriks dengan karakteristik seperti matriks K. Gambar 

pekerjaan S-1 dan hasil wawancara menunjukkan bahwa S-1 hanya menyusun 

matrik lain dengan ciri ciri ordonya 3 × 3, artinya hanya terdapat satu ragam 

matriks yang di hasilkan oleh S-1. Sehingga S-1 tidak memenuhi indikator 

flexibility. Dalam hal Originality dan Elaboration, seperti pada indikator, S-1 juga 

tidak menunjukkan indikator Originality dan Elaboration. 

 
Gambar 3 Hasil Pekerjaan S-2 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 841 

 

  
 

Gambar 3 adalah hasil pekerjaan S-2. Pada gambar tersebut tampak S-2 

mampu menyusun tigabelas matriks berbeda dan masing masing diberi nama 

dengan huruf kapital yang berbeda. S-2 juga terlihat memahami cara memberi 

nama matriks baru dimana tidak ada nama K pada matriks yang disusunnya. S-2 

juga sudah mampu menyusun lebih dari lima matriks seperti K, S-2 sudah dapat 

dikatakan fluency. S-2 menulis karakteristik matriks K ditulis sebelum menyusun 

matriks. S-2 juga menyusun matriks-matriks baru sesuai dengan karakteristik 

berbeda beda dan beragam bentuk. Hal ini menunjukkan S-2 sudah memenuhi 

indikator flexibility. Sedangkan untuk originality, hasil pekerjaan S-2 belum 

menunjukkan kemampuan originality. Hal ini terlihat dari susunan matriks yang 

dibuatnya, entri-entri yang digunakan hanya berupa bilangan tidak ada hal unik 

dan berbeda. Kemudian elaboration, hasil pekerjaan S-2 belum menunjukkan 

kemampuan merinci salah satu karakteristik matriks K sehingga terbentuk suatu 

aturan dalam menyusun matriks lain. Hal ini diperkuat dari rekaman wawancara 

dengan S-2. Berikut rekaman wawancara dengan S-2. 
 

P : S-2, mengapa anda merinci karakteristik matriks K 

S-2 : agar lebih mudah mengetahui pada bagiaan atau ciri apa yang memiliki kesamaan 

degan matriks K, karena tidak semua ciri ciri matriks K ada pada matriks yang saya tulis 

P : menurut S-2, ciri ciri apa yang paling menonjol dari matriks K 

S-2 : ordonya pak, karena dengan melihat saja tahu berapa ordonya, kalau determinan atau 

invers harus dihitung dulu 

P :pada pekerjaan S-3 poin ke 3, anda menulis matriks memiliki determinan sama dengan 

nol, bagaimana cara anda menyusunnya? 

S-2  : kalau yang ordonya 2 × 2 saya buat dari matriks yang hasil kali diagonal kanan sama 

dengan diagonal kiri. Kalau yang ordonya 3 × 3 saya kebetulan coba-coba dan saya 

hitung determinannya sama dengan nol. 

P : berapa kali coba-coba sampai menemukan itu? 

S-2  : lima kali pak 

P : selama mencoba coba, adakah aturan yang anda pikirkan agar didapat matriks yang 

mempunyai determinan sama dengan nol? 

S-2 : nggak tau pak, saya menghitung determinan menggunakan cara sarrus, saya coba coba 

mengacak angka di dua kolom, kemudian kolom ketiganya di isi angka yang sekiranya 

hasil kali diagonalnya sama dengan hasil kali diagonal yang tidak searah. 

P : kalau saya minta anda membuat matriks ordo 3 × 3 dengan determina sama dengan 

nol, berbeda dengan itu, bisa tidak? 

S-2 : bisa pak, tapi saya harus coba-coba lagi, mungkin agak lama pak. 

 

Rekaman transkrip menunjukkan bahwa S-2 dapat mengenali ciri-ciri 

matriks K dari berbagai sudut pandang. Hal ini terbukti bahwa S-2 mampu 

menunjukkan beberapa ciri-ciri matriks K yang berbeda beda, salah satunya 

memiliki determinan sama dengan nol. Kemudian S-2 juga dapat menyusun 

matriks lain yang memiliki determinan sama dengan nol,tetapi dilakukan dengan 

coba coba. S-2 belum menemukan aturan menyusun matriks yang memiliki 

determinan sama dengan nol. Artinya, S-2 belum menunjukkan kemampuan 

elaboration. Sehingga dapat disimpulkan bahwa S-2 hanya memenuhi indikator 

fluency dan flexibility tetapi belum memenuhi originality dan elaboration. 
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Gambar 4 Hasil Pekerjaan S-3 

 

Gambar 4 merupakan hasil pekerjaan S-3. Pada gambar tersebut tampak S-

3 menghasilkan sejumlah  dua belas matriks berbeda dengan masing masing 

diberi nama dengan huruf kapital berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa S-3 

fluency. Sedangkan untuk flexibility, belum tampak pada pekerjaan S-3, karena 

matriks yang dihasilkan mempunyai bentuk yang seragam yaitu matriks 

berukuran 3 × 3 dengan determinan nol. Demikian juga pada indikator yang ke 

empat, S-3 belum menunjukkan originality. Hal ini terlihat dari susunan matriks 

yang dibuat S-3, entri-entri yang digunakan hanya berupa bilangan dan tidak 

tampak ada hal unik dan berbeda. 

Adapun hal menarik yang dapat diungkap pada pekerjaan S-3 adalah 

indikator elaboration. Pada gambar 4 tampak S-3 mampu merinci salah satu ciri 

dari matriks K yaitu memiliki determinan nol. S-3 mampu menuliskan sebuah 

aturan untuk menyusun matriks agar memiliki determinan sama dengan nol. 

Rekaman wawancara dengan S-3 menunjukkan bahwa dia dapat memberikan 

aturan untuk membuat matriks tersebut. sehingga S-3 memiliki kemampuan 

elaboration. Berikut transkrip wawancara dengan S-3. 
 

P : S-3, apa yang anda pikirkan ketika mengerjakan soal tersebut 

S-3 : saya mencari determinan untuk mencari matriks lain yang memiliki ciri seperti matriks 

K 

P : setelah itu, apa yang S-3 pikirkan untuk menyusun matriks lainnya? 

S-3 : dari matriks K, saya tahu bahwa ada dua baris yang salah satu barisnya adalah 

kelipatan salah satu baris lainnya yang bisa menyebabkan nilai determinan=0, jadi saya 

membuat matriks lain yang memiliki ciri ciri sama yaitu terdapat salah satu barisnya 

merupakan kelipatan baris lainnya. 

P : bagaimana S-3 tahu bahwa jika terdapat salah satu barisnya merupakan kelipatan 

baris lainnya, determinannya sama dengan nol? 

S-3 : awalnya saya cari tahu dengan coba coba, saya mencoba mengganti nilai pada matriks 

dengan angka 1dan 0 pada setiap elemen, itu menghasilkan determinan = 0, setelah itu 

saya mencoba mengganti angka baris perbaris.  Kemudian saya tahu bahwa ada baris 

yang kelipatan baris lainnya. Setelah itu saya coba membuat matriks dengan angka 1 

pada baris pertama dan kelipatannya pada baris lainnya, dan terbukti determinnnya 

sama dengan nol. 

 

 Rekaman wawancara menunjukkan bahwa S-3 sejak awal sudah 

memfokuskan perhatiannya terhadap determinan matriks K. Kemudian S-3 

menyelidiki bagaimana menyusun matriks agar determinannya sama dengan nol 
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dengan mengamati baris 1 dan baris 3 pada mariks K. Kemudian S-3 menyusun 

matriks lain dimana salah satu barisnya merupakan kelipatan baris lainnya. S-3 

menemukan bahwa matriks tersebut juga mempunyai determinan sama dengan 

nol. Meskipun S-3 tidak dapat membuktikan secara formal aturan yang dibuat, 

tetapi S-3 secara intuitif mampu menyelidiki sebuah aturan dan menggunakan 

aturan itu untuk menyusun matriks lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa S-3 

memiliki kemampuan elaboration yaitu mampu mendetailkan salah satu 

karakteristik matriks K sehingga terbentuk aturan untuk menyusun matriks lain. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa S-3 sudah menunjukan indikator berpikir 

divergen fluency dan elaboration tetapi belum menunjukkan indikator flexibility 

dan elabolaration. Adapun rekap karakteristik berpikir divergen dari keriga 

partisipan dapat di lihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Rekapitulasi karakteristik berpikir divergen  

NO Partisipan Indikator yang dipenuhi 

1 S-1 Fluency 

2 S-2 Fluency dan Flexibility 

3 S-3 Fluency dan Elaboration 

 

Menurut Sawada (2005) masalah open ended memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya 

untuk menyelesaikan masalah. Siswa dengan berbagai tingkatan kemampuan 

dapat merespon masalah open ended sesuai dengan kemampuannya. Hasil 

partisipan dapat menjadi indikasi pemahaman mereka terhadap konsep matriks. 

Pemahaman siswa dapat diamati pada indikator fluency siswa. Tabel 3 

menunjukkan ketiga partisipan fluency. Tetapi, fluency yang ditunjukkan ketiga 

subjek berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang dan 

pemahaman partisipan dalam mengamati matriks K. S-1 melihat matriks K hanya 

pada ordonya, yang terlihat kasat mata, berbeda dengan S-2 dimana melihat K 

dengan sudut pandang yang berbeda beda. Sedangkan S-3 mengamati salah satu 

ciri ciri yang kemudian merincinya menjadi aturan.   

Adapun indikator originality belum tampak pada ketiga partisipan. 

Originality merupakan indikator utama untuk melihat kemampuan divergen 

seseorang. Runco dan Acar (2012) menyatakan berpikir divergen menyebabkan 

originality, dan originality adalah fitur pusat kreativitas. Originality tidak muncul 

karena partisipan belum menunjukkan ide unik yang tidak biasa dalam pekerjaan 

mereka. Partisipan hanya terfokus pada penyusunan matriks dengan menggunakan 

bilangan pada entri enrinya. Padahal kesempatan untuk menyusun mariks dengan 

entri-entri bukan bilangan cukup terbuka. Misalnya menyusun matriks dengan 

entri entri dalam bentuk simbol alfabetik atau bentuk trigonometri.  

Adapun indikator flexibility hanya muncul pada satu partisipan. S-2 

mampu menunjukkan flexibility karena memperhatikan karakteritik mariks K 

dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang tersebut kemudian 

memberikan ide untuk berkembangnya kemungkian lain dari bentuk matriks yang 

disusun. Runco (1985) menyebutkan bahwa yang flexibility adalah aspek penting 

dalam berpikir divergen. Runco (1985) juga menemukan bahwa flexibility tidak 

terikat dengan tinggi rendahnya IQ seseorang. Tetapi flexibility dipengaruhi oleh 

karakter stimulus, sederhananya bentuk tes yag digunakan akan mempengaruhi 

cara padang seseorang dalam menghasilkan jawaban yang fleksibel. Pada soal 
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yang diajukan, kemungkinan flexibility siswa akan muncul jika pertanyaan pada 

soal diarahkan agar siswa mampu melihat matriks K dari berbagai sudut pandang. 

Misalnya pada tahap pertama siswa diminta untuk merinci ciri ciri matrik K, 

kemudian pada tahap kedua, siswa diminta untuk menyusun matriks lain yang 

memiliki ciri-ciri pada tahap pertama. Sehingga penting bagi guru memahami 

bagaimana mengembangkan masalah open ended yang dapat merangsang 

kemampuan berpikir divergen siswa 

Indikator Elaboration muncul pada satu partisipan. S-3 dapat 

menunjukkan elaboration karena dapat menemukan pola dan aturan bahwa 

matriks akan memiliki determinan nol jika salah satu baris atau kolom merupakan 

kelipatan bari atau kolom yang lain. Meskipun S-3 belum mampu membuktikan 

secara formal, tetapi temuan ini menunjukkan S-3 mampu menyelidiki dan 

memberikan detail atas suatu kriteria sehingga menemukan sebuah aturan. 

Elaboration yang dilakukan S-3 tampak seperti kemampuan berpikir konvergen. 

Tetapi karena soal yang diberikan memiliki informasi terbatas, dan tidak meminta 

siswa menemukan sebuah aturan tertentu, maka elaboration disini bukan berpikir 

konvergen. 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan karakteristik berpikir divergen 

siswa dalam mengerjakan soal open ended. Perbedaan tersebut menunjukkan cara 

pandang siswa yang berbeda ketika mengerjakan masalah open ended. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan kemampuan berpikir divergen partisipan masih 

rendah. Menurut Sawada (2005) pendekatan pembelajaran yang mengunakan 

masalah open ended memberikan pengaruh kepada berpikir divergen siswa. Siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan masalah open ended 

memiliki nilai yang tinggi dalam hal flexibility dan originality. Sehingga 

pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah open ended penting 

untuk dikembangkan disekolah karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

divergen seseorang. Guru penting mengetahui karakteristik berpikir divergen 

siswa karena dapat digunakan dalam menyusun pembelajaran yang terbaik bagi 

siswa. Informasi tentang karakteristik berpikir divergen ini dapat digunakan 

misalnya dalam pertimbangan menyusun kelompok belajar siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Masalah open ended memberikan kesempatan siswa untuk menjawab 

masalah sesuai cara pandangnya. Pemecahan masalah open ended 

memberdayakan kemampuan berpikir divergen siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan ditemukannya kemampuan berpikir divergen yang berbeda beda 

ketika siswa mengerjakan soal open ended. Perbedaaan tersebut diamati dari 

indikator fluency, flexibility, originality dan elaboration. Perbedaan tersebut 

menunjukkan cara pandang yang berbeda. Dengan mengetahui cara pandang 

siswa dalam mengerjakan masalah, guru dapat mengelola pembelajaran lebih 

baik, misalnya menyusun kelompok belajar dengan mempertimbangakan 

perbedaan karakteristik berpikir divergen siswa. 
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Abstrak 

Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif menggunakan program computer yaitu Adobe 

Flash. Pengembangan  multimedia interaktif dengan Adobe Flash CS4 

materi luas permukaan dan volume kubus untuk siswa kelas VIII SMP 

menghasilkan media berupa software, yaitu berbentuk aplikasi. 

Multimedia Interaktif dikembangkan dengan model pengembangan 

ADDIE. Model pengembangan ADDIE, dengan tahapan; (1)Analysis, 

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

Berdasarkan uji coba media pada siswa SMP kelas VIII dan hasil 

validasi ahli, menghasilkan multimedia interaktif materi luas 

permukaan dan volume kubus untuk siswa kelas VIII SMP yang  

valid, praktis, dan efektif sehingga menarik dan layak digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

Kata kunci: Multimedia Interaktif, Media Pembelajaran, Adobe 

Flash, ADDIE. 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menuntut 

keterlibatan siswa untuk aktif dalam proses pembelajarannya. Materi pada mata 

pelajaran matematika bersifat abstrak, sehingga siswa harus memahami konsep 

materi matematika dengan membaca dan memahami setiap kata atau kalimat ke 

dalam permasalahan, menggunakan simbol matematika. Kemampuan berpikir 

siswa SMP kelas VIII (14-15 tahun) berada pada tahap operasi formal, tahap 

pemikir operasi konkret dan seharusnya sudah dapat memikirkan konsep-konsep 

yang bersifat abstrak. Dalam mengonkretkan pembelajaran matematika diperlukan 

adanya media pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk menggunakan berbagai 

media dalam pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat atau keaktifan 

siswa. Dengan berkembangnya Teknologi Informasi, penggunaannya dalam 

pendidikan khususnya media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan permasalahan ini. Berdasar pada Teknologi Informasi, salah satu 

software komputer yang dapat digunakan dalam media berbasis komputer adalah 

Adobe Flash. Hal di atas melatarbelakangi pengembangan suatu media 

pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif dengan model 

pengembangan ADDIE. Langkah-langkah dalam pengembangan media 

pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif yaitu Analysis, Design, 

Development, Implementation dan Evaluation. Langkah-langkah tersebut 
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merupakan model pengembangan ADDIE yang pertama kali dikembangkan pada 

tahun 1970-an oleh Pusat Pendidikan Universitas Florida. Dalam sudut pandang 

media pembelajaran, multimedia interaktif merupakan kombinasi dari dua atau 

lebih media pembelajaran (berupa gabungan antara audio, teks, gambar, dan 

video) yang bersifat interaktif (adanya komunikasi dua arah antara siswa dengan 

multimedia pembelajaran), dikemas dengan memanfaatkan software tertentu, 

sehingga pesan yang disampaikan dapat mudah dimengerti. Adobe Flash 

merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membuat animasi, 

video, gambar vektor maupun bitmap, dan multimedia interaktif. Animasi atau 

aplikasi yang dihasilkan oleh Flash mempunyai ekstensi *.swf maupun *.exe. 

Akan dibahas bagaimana mengembangkan media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia interaktif sebagai media pembelajaran yang menarik, valid, 

efektif dan praktis pada materi luas permukaan dan volume kubus untuk siswa 

kelas VIII SMP. 

 

METODE 

• Model Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

interaktif pada materi luas permukaan dan volume kubus siswa kelas VIII SMP ini 

mengacu pada model pengembangan ADDIE, dengan langkah; (1) Analysis, (2) 

Design, (3) Development, (4) Implementation dan (5) Evaluation. Seperti terlihat 

pada Gambar 1, pada setiap tahap model pengembangan ADDIE terdapat evaluasi 

yang dapat dilakukan revisi ketika akan menuju ke proses berikutnya. 

Dilakukannya revisi agar produk yang dikembangkan dapat valid dan sesuai 

dengan tujuan dari produk yang akan dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE Sumber: Branch R. Maribe (2009) 

 

• Uji Coba 

Desain uji coba produk meliputi 3 tahapan, yaitu: pengujian ahli media, 

pengujian ahli materi, dan uji implementasi. 

1. Pengujian ahli media 

Data diambil menggunakan angket dari 1 orang ahli media. Hasil uji ahli 

media dianalisis untuk mengetahui kekurangan dan potensi produk yang 

masih belum dimaksimalkan dari segi tampilan produk dan kualitas isi, 

kemudian dijadikan bahan untuk revisi produk. 

2. Pengujian ahli materi 

Analyze

Design

Develop

Implement Evaluate 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 848 

 

  
 

Data diambil menggunakan angket dari 2 orang ahli materi. Hasil uji ahli 

materi dianalisis untuk mengetahui kekurangan dan potensi produk yang 

masih belum dimaksimalkan dari segi kualitas materi, kemudian dijadikan 

bahan untuk revisi produk. 

3. Uji implementasi 

Uji implementasi dilakukan kepada satu rombongan belajar siswa kelas VIII 

di SMPN 1 Giri Banyuwangi sebanyak 30 siswa yang terdiri dari tiga 

kelompok berdasarkan rata-rata hasil belajar (tinggi, rendah dan sedang). 

Jenis data yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, 

bukan dalam bentuk angka (Trianto, 2011). Data kualitatif diperoleh dari kritik 

dan saran yang diberikan oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi lapangan (guru 

dan siswa) setelah dilakukannya uji coba multimedia interaktif yang 

dikembangkan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

bilangan (Trianto, 2011). Data kuantitatif diperoleh dari angket yang diberikan 

kepada ahli materi, ahli media, dan praktisi lapangan serta hasil belajar siswa 

berupa nilai kuis evaluasi setelah melakukan pembelajaran dengan multimedia 

interaktif yang dikembangkan untuk mengukur kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan multimedia interaktif. Instrumen pengumpulan data berupa angket dan 

nilai tes evaluasi. Angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah angket dengan menggunakan skala Likert. Kriteria skala Likert disajikan 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kriteria Skala Likert. 

Skor Keterangan 

1 Apabila responden memberikan penilaian Tidak Baik/ Tidak Jelas/ Tidak Menarik/ 

Tidak Sesuai/ Tidak Mudah/ Tidak Lengkap. 

2 Apabila responden memberikan penilaian Kurang Baik/ Kurang Jelas/ Kurang 

Menarik/ Kurang Sesuai/ Kurang Mudah/ Kurang Lengkap. 

3 Apabila responden memberikan penilaian Baik/ Jelas/ Menarik/ Sesuai/ Mudah/ 

Lengkap. 

4 Apabila responden memberikan penilaian Sangat Baik/ Sangat Jelas/ Sangat Menarik/ 

Sangat Sesuai/ Sangat Mudah/ Sangat Lengkap. 

(Diadaptasi dari: Sugiyono, 2013) 

 

• Teknik Analisis Data 

Penelitian pengembangan ini menggunakan teknik analisis deskriptif  

kualitatif dan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis deskriptif kualitatif 

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil 

review ahli materi, ahli media, dan praktisi lapangan. Teknik analisis data ini 

digunakan untuk mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif berupa 

kritik, saran, dan pendapat umum yang sudah disediakan pada angket. Hasil 

analisis ini digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan produk multimedia 

interaktif yang dikembangkan. 

2. Analisis deskriptif kuantitatif 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif berupa persentase yang diperoleh dari 

uji validitas produk, kepraktisan, dan keefektifan yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Uji Validitas Produk 
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Uji validitas produk diperoleh dari pengolahan nilai angket dari ahli 

materi dan ahli media. Data hasil validasi dianalisis menggunakan rumus 

perhitungan persentase yang diadaptasi dari Akbar (2016) sebagai berikut. 

𝑽 =
𝑻𝑺𝒆

𝑻𝑺𝒉
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:   

𝑽  menyatakan persentase validitas 

𝑻𝑺𝒆  menyatakan total skor empiris (hasil validasi dari validator) 

𝑻𝑺𝒉  menyatakan total skor maksimal 

Setelah data dianalisis, hasil analisis tersebut dicocokkan dengan 

kriteria validitas yang disusun berdasarkan karakteristik instrumen yang 

disusun. Karakteristik instrumen yang disusun terdiri dari lima kategori pilihan 

sehingga ada lima kriteria validitas yang disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Kriteria Validitas Produk 

Kriteria Tingkat Validitas Keterangan 

85,01% – 100,00% Sangat Valid Dapat digunakan tanpa revisi 

70,01% – 85,00% Valid Dapat digunakan dengan revesi kecil 

50,01% – 70,00% Kurang Valid Disarankan tidak digunakan karena perlu revisi besar 

01,00% – 50,00% Tidak Valid Tidak boleh digunakan 

(Sumber: Akbar, 2016) 

 

b. Uji Kepraktisan 

Uji kepraktisan diperoleh dari pengolahan nilai angket praktisi lapangan 

yang terdiri dari guru dan siswa setelah menggunakan produk. Data hasil uji 

kepraktisan dianalisis menggunakan rumus perhitungan analisis persentase 

kepraktisan yang diadaptasi dari Akbar (2016) sebagai berikut. 

𝑷 =
𝑻𝑺𝒆

𝑻𝑺𝒉
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

𝑷  menyatakan persentase kepraktisan 

𝑻𝑺𝒆  menyatakan total skor empiris 

𝑇𝑆ℎ  menyatakan total skor maksimal 

Setelah data dianalisis, hasil analisis tersebut dicocokkan dengan kriteria 

kepraktisan yang diadaptasi dari Akbar (2016) yang disusun berdasarkan 

karakteristik instrumen yang disusun. Karakteristik instrumen yang disusun 

terdiri dari lima kategori pilihan sehingga ada lima kriteria kepraktisan yang 

disajikan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Kriteria Kepraktisan Produk 

Kriteria Tingkat Kepraktisan Keterangan 

85,01% – 100,00% Sangat Praktis Dapat digunakan tanpa revisi 

70,01% – 85,00% Cukup Praktis Dapat digunakan dengan revesi kecil 

50,01% – 70,00% 
Kurang Praktis 

Disarankan tidak digunakan karena perlu 

revisi besar 

01,00% – 50,00% Tidak Praktis Tidak boleh digunakan 

(Sumber: Akbar, 2016) 

c. Uji Keefektifan 

Uji keefektifan diperoleh dari nilai tes evaluasi yang diperoleh siswa 

setelah menggunakan produk. Evaluasi pembelajaran melalui kuis dikatakan 
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berhasil jika ketuntasan individu sudah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yaitu 75. Setelah diperoleh nilai kuis, akan dihitung persentase siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar dengan rumus berikut. 

𝑬 =
𝑻𝑻𝒃

𝑻𝑼𝒄
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

𝑬  menyatakan persentase keefektifan 

𝑻𝑻𝒃  menyatakan total subjek mencapai ketuntasan belajar 

𝑇𝑈𝑐  menyatakan total subjek uji coba 

Menurut Hobri (2010: 64), media pembelajaran dinyatakan efektif 

apabila terdapat banyak siswa ≥ 80% dari total subjek uji coba memenuhi 

ketuntasan belajar. Namun, apabila terdapat banyak siswa < 80% dari total 

subjek uji coba memenuhi ketuntasan belajar, maka media pembelajaran belum 

dapat dinyatakan efektif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu media 

pembelajaran matematika yang menarik, valid, efektif dan praktis untuk siswa 

kelas VIII SMP pada materi luas permukaan dan volume kubus berbasis 

multimedia interaktif. Menurut Sugiyono (2013: 407) penelitian pengembangan 

adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada pernyataan Criticos yang 

dikutip oleh Daryanto (2013) mengatakan bahwa media merupakan salah satu 

komponen komunikasi yang berperan sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. Ibrahim (2001) berpendapat bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, bakat, dan perasaan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasar pada pendapat para ahli 

tersebut, berikut akan dijabarkan hasil dan pembahasan penelitian pengembangan 

ini yang meliputi deskripsi multimedia interaktif dan analisis data. 

 

• Deskripsi Multimedia Interaktif 

Media pembelajaran yang dihasilkan adalah multimedia interaktif materi 

luas permukaan dan volume kubus untuk siswa kelas VIII. Multimedia interaktif 

ini dapat digunakan oleh siswa secara mandiri maupun digunakan sebagai alat 

bantu guru dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah tampilan-tampilan yang 

tersaji dalam multimedia interaktif materi luas permukaan dan volume kubus. 

 
a) Tampilan Awal (Halaman Pembuka) 

 

h) Tampilan Menu Materi 
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Merupakan tampilan yang muncul pertama kali 

setelah aplikasi multimedia interaktif dijalankan 

(dibuka). Tampilan ini berisi topik utama yang 

dibahas di dalam multimedia interaktif 

b) Tampilan Halaman Home 

 
Terdapat menu pilihan yang meliputi: (1) KD, 

(2) tujuan, (3) petunjuk, (4) profil, (5) latihan 

soal, (6) evaluasi dan (7) ayo belajar. Menu 

disajikan berupa tombol yang dapat dipilih 

dengan kursor. 

 

c) Tampilan KD 

 
Berisi Kompetensi Dasar yang digunakan 

sebagai dasar pembelajaran materi luas 

permukaan dan volume kubus pada multimedia 

interaktif. 

 

d) Tampilan Menu Tujuan 

 
Berisi tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

siswa pada materi luas permukaan dan volume 

kubus melalui multimedia interaktif. 

 

e) Tampilan Menu Petunjuk 

Berisikan dua pilihan materi yaitu: (1) luas 

permukaan, (2) volume. Pilihan disajikan berupa 

tombol yang dapat dipilih oleh kursor dan menuju 

pada masing-masing tampilan luas permukaan dan 

tampilan volume 

 

i) Tampilan Materi Luas Permukaan Kubus 

 
Menampilkan materi luas permukaan kubus yang 

disajikan pada multimedia interaktif berupa 

gabungan berbagai media yaitu gambar, suara, 

gerak serta animasi. 

 

j) Tampilan Materi Volume Kubus 

Menampilkan materi volume kubus yang disajikan 

pada multimedia interaktif berupa gabungan 

berbagai media yaitu gambar, suara, gerak serta 

animasi. 

 

k) Tampilan Penyelesaian Masalah 

 
Berisikan video yang membahas penyelesaian 

masalah yang terdapat pada video ayo belajar. 

 

l) Tampilan Menu Latihan 
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Pada menu ini diuraikan petunjuk penggunaan 

setiap tombol yang ada pada produk multimedia 

interaktif. 

 

f) Tampilan Menu Profil 

 
Menu profil menampilkan foto dan biodata 

pengembang multimedia interaktif. 

 

g) Tampilan Ayo Belajar 

 
Berisikan video yang dimaksudkan untuk 

menceritakan penerapan serta manfaat 

mempelajari materi luas permukaan dan 

volume kubus dalam kehidupan sehari-hari 

 
Menampilkan soal-soal yang digunakan sebagai 

latihan siswa dalam memahami materi luas 

permukaan dan volume kubus. Pada menu latihan 

soal, terdapat 10 soal yang bersifat acak dan pada 

akhir tampilan akan muncul skor yang diperoleh 

setelah mengerjakan soal latihan. 

 

m) Tampilan Pembahasan Soal Latihan 

 
Menampilkan kunci jawaban disertai pembahasan 

soal-soal latihan yang muncul pada tampilan 

latihan soal. 

 

n) Tampilan Menu Evaluasi 

 
Menu evaluasi menampilkan soal-soal yang dapat 

digunakan sebagai tes untuk menilaian siswa. 

 

Multimedia dapat dijalankan dan ditutup secara mandiri. Terdapat pilihan 

tombol kembali ke “Tampilan Menu” atau “Keluar”, serta tombol on/off untuk 

backsound. 

• Analisis Data  

1. Hasil Validasi Produk (Uji Validitas) 

a. Uji Validitas Ahli Media dan Materi 
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Uji validitas ahli media dan materi pada produk pengembangan multimedia 

interaktif pada materi luas permukaan dan volume kubus untuk siswa kelas VIII 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari komentar dan saran serta pendapat umum 

ahli media dan materi terhadap produk yang dikembangkan.  

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari skor yang diberikan oleh validator ahli 

pada lembar validasi ahli media dan materi. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis menggunakan rumus perhitungan analisis persentase yang 

diadaptasi dari Akbar (2016). Berikut data hasil validasi ahli media dan 

materi yang disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Validasi Produk oleh Validator Ahli 

No Aspek yang Dinilai Skor Persentase (%) Keterangan 

Desain dan tampilan media 

1 Pemilihan warna 4 100 % Sangat Valid 

2 Gambar 3 75 % Valid 

3 Animasi Ilustrasi 2 50 % Kurang Valid 

4 Video 4 100 % Sangat Valid 

5 Backsound 4 100 % Sangat Valid 

6 Icon navigasi 4 100 % Sangat Valid 

7 Tampilan (kombinasi animasi, video, instrumen) 3 75 % Valid 

Navigasi dan dokumentasi 

8 Penggunaan tombol/button/navigasi 4 100 % Sangat Valid 

9 Petunjuk penggunaan media 3 75 % Valid 

10 Pemilihan format penyajian memotivasi 

pengguna 

3 75 % Valid 

Penyajian materi 

11 Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

kompetensi dasar 

4 100 % Sangat Valid 

12 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 4 100 % Sangat Valid 

13 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 4 100 % Sangat Valid 

14 Kebenaran materi berdasarkan konsep dan teori 4 100 % Sangat Valid 

15 Materi lengkap dan mudah dipahami 4 100 % Sangat Valid 

16 Materi disusun secara sistematis dan alur logika 

jelas 

3 75 % Valid 

17 Materi dapat diulang 4 100 % Sangat Valid 

Bahasa dan tingkat keterbacaan teks 

18 Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah 

dipahami 

4 100 % Sangat Valid 

19 Tampilan, jenis dan ukuran huruf (font) 3 75 % Valid 

Soal evaluasi 

20 Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran 4 100 % Sangat Valid 

21 Petunjuk pengerjaan soal 3 75 % Valid 

22 Kesesuaian soal dengan materi yang disampaikan 4 100 % Sangat Valid 

Penggunaan media 

23 Kemudahan penggunaan media 4 100 % Sangat Valid 

24 Kemampuan media memberi umpan balik 

(feedback) 

4 100 % Sangat Valid 

Manfaat media 

25 Menarik dan layak digunakan 3 75 % Valid 

 JUMLAH 90   

 RATA-RATA PERSENTASE  90 % Sangat Valid 
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b. Uji Validitas Ahli Materi dalam Pembelajaran 

Uji validitas ahli materi dalam pembelajaran (validator praktisi) diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari komentar dan saran serta pendapat umum 

ahli materi dalam pembelajaran terhadap produk yang dikembangkan.  

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari skor yang diberikan oleh validator 

praktisi pada lembar validasi ahli materi terhadap pembelajaran.  
 

Tabel 5. Hasil Validasi oleh Validator Praktisi 

No Aspek yang Dinilai Skor Persentase (%) Keterangan 

Navigasi dan dokumentasi 

1 Petunjuk penggunaan media 4 100 % Sangat Valid 

Penyajian materi 

2 Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

kompetensi dasar 

4 100 % Sangat Valid 

3 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

3 75 % Valid 

4 Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

3 75 % Valid 

5 Kebenaran materi berdasarkan konsep / 

teori 

4 100 % Sangat Valid 

6 Materi meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar 

3 75 % Valid 

7 Materi lengkap dan mudah dipahami 3 75 % Valid 

8 Materi disusun secara sistematis dan alur 

logika jelas 

3 75  % Valid 

9 Materi dapat diulang 4 100 % Sangat Valid 

Bahasa dan tingkat keterbacaan teks 

10 Bahasa yang digunakan komunikatif dan 

mudah dipahami 

4 100 % Sangat Valid 

Soal evaluasi 

11 Kesesuaian soal dengan tujuan 

pembelajaran 

3 75 % Valid 

12 Petunjuk pengerjaan soal 4 100 % Sangat Valid 

13 Kesesuaian soal dengan materi yang 

disampaikan 

4 100 % Sangat Valid 

Penggunaan media 

14 Kemudahan penggunaan media 4 100 % Sangat Valid 

15 Kemampuan media memberi umpan balik 

(feedback) 

4 100 % Sangat Valid 

Manfaat media dalam pembalajaran 

16 Mempermudah pemahaman 3 75 % Valid 

17 Media meningkatkan motivasi belajar 4 100 % Sangat Valid 

18 Kesesuaian media dengan proses 

pembelajaran 

3 75 % Valid 

19 Menarik dan layak digunakan 4 100 % Sangat Valid 

 JUMLAH 68   

 

2. Hasil Uji Coba Produk (Uji Kepraktisan) 

a) Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari komentar dan saran praktisi lapangan (guru 

dan siswa) terhadap produk yang dikembangkan yaitu multimedia interaktif.  

b) Data Kuantitatif 
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Data kuantitatif diperoleh dari skor siswa selaku praktisi lapangan pada 

angket praktisi lapangan.diperoleh disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Hasil Uji Kepraktisan oleh Praktisi Lapangan 

No Aspek yang Dinilai Rata-rata Skor Persentase (%) Keterangan 

Desain dan tampilan media 

1 Tampilan (kombinasi animasi, 

video, instrumen) 

3,19 79,84 % Cukup Praktis 

Navigasi dan dokumentasi 

2 Petunjuk penggunaan media 3,68 91,94 % Sangat Praktis 

3 Pemilihan format penyajian 

memotivasi pengguna 

3,52 87,90 % Sangat Praktis 

Penyajian materi 

4 Materi meningkatkan motivasi 

siswa dalam belajar 

3,61 90,32 % Sangat Praktis 

5 Materi lengkap dan mudah 

dipahami 

3,74 93,55 % Sangat Praktis 

6 Materi disusun secara sistematis 

dan alur logika jelas 

3,42 85,48 % Sangat Praktis 

7 Di dalam multimedia, materi dapat 

diulang 

3,39 84,68 % Cukup Praktis 

Bahasa dan tingkat keterbacaan teks 

8 Bahasa yang digunakan  3,42 85,48 % Sangat Praktis 

 komunikatif dan mudah dipahami    

Soal evaluasi 

9 Petunjuk pengerjaan soal 3,39 84,68 % Cukup Praktis 

10 Kesesuaian soal dengan materi 

yang disampaikan 

3,29 82,26 % Cukup Praktis 

Penggunaan media 

11 Kemudahan penggunaan media 3,26 81,45 % Cukup Praktis 

12 Kemampuan media memberi 

umpan balik (feedback) 

3,06 76,61 % Cukup Praktis 

Manfaat media dalam pembelajaran 

13 Mempermudah pemahaman 3,81 95,16 % Sangat Praktis 

14 Media meningkatkan motivasi 

belajar 

3,58 89,42 % Sangat Praktis 

15 Kesesuaian media dengan proses 

pembelajaran 

3,45 86,29 % Sangat Praktis 

16 Menarik dan layak digunakan 3,61 90,32 % Sangat Praktis 

17 Menyenangkan 3,87 96,67 % Sangat Praktis 

 JUMLAH 59,29   

 PERSENTASE  87,19 % Sangat Praktis 

 

3. Uji Keefektifan 

Uji keefektifan pada multimedia interaktif diperoleh dari nilai hasil belajar 

yang dicapai siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif pada materi luas permukaan dan volume kubus. 

 
Tabel 7. Hasil Belajar pada Tes Evaluasi 

No Ketuntasan Belajar Siswa Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan Siswa  

1 Tuntas 30 100 % 

2 Tidak tuntas 0 - 
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Tabel 8. Hasil Belajar Latihan Soal Kelompok 

No Ketuntasan Belajar Siswa Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan Siswa  

1 Tuntas 30 100 % 

2 Tidak tuntas 0 - 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan kajian produk yang telah direvisi, dengan mengacu hasil 

penelitian pengembangan yang meliputi: 1) hasil validasi ahli materi dan media 

serta hasil validasi ahli materi terhadap pembelajaran,  2) uji keptraktisan 

pengguna guru dan siswa, dan 3) hasil uji keefektifan menunjukkan hasil 𝟗𝟎% 

pada validasi ahli materi dan media masuk kriteria sangat valid, 𝟗𝟒, 𝟒% pada 

validasi ahli materi terhadap pembelajaran masuk kriteria sangat valid, 𝟖𝟕, 𝟏𝟗% 

pada uji coba praktisi lapangan (guru dan siswa) masuk kriteria sangat praktis dan 

dari uji kepraktisan 𝟗𝟎, 𝟑𝟐% untuk kriteria menarik, serta 𝟏𝟎𝟎% pada uji 

keefektifan masuk kriteria efektif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

produk multimedia interaktif materi luas permukaan dan volume kubus untuk 

siswa kelas VIII SMP yang telah dikembangkan dengan hasil valid, praktis, dan 

efektif sehingga menarik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Saran pengembangan multimedia interaktif materi luas permukaan dan 

volume kubus untuk siswa kelas VIII SMP adalah sebagai berikut. 

Dapat dikembangkan dengan adanya basis data untuk perolehan nilai pada latihan 

soal dan soal evaluasi. Penambahan variasi soal dengan pilihan tingkat/kategori 

soal berbeda yaitu mudah, sedang dan sulit serta diacak untuk tiap kategorinya, 

sehingga memfasilitasi pengguna yang ingin memperdalam materi. Penyediaan 

pilihan backsound sehingga menambah kemenarikan multimedia interaktif. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah program linear. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis  penelitian yang 

dilakukan adalah deskriptif. Subjek penelitian ini adalah tiga 

mahasiswa jurusan matematika Universitas Negeri Malang yang 

masing-masing berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesalahan mahasiswa berkemampuan 

tinggi yaitu comprehension sedangkan kesalahan mahasiswa 

berkemampuan sedang dan rendah  meliputi comprehension, 

transformation, process skills dan encoding. Meskipun jenis kesalahan 

antara kemampuan sedang dan rendah sama berdasarkan prosedur 

Newman namun ditinjau dari struktur berpikirnya terlihat jelas bahwa 

mahasiswa dengan kemampuan rendah struktur berpikirnya lebih 

tidak lengkap dibandingkan dengan mahasiswa kemampuan sedang. 

Kata kunci: Analisis Kesalahan, Masalah Program Linear, Struktur 

Berpikir  

 

Proses berpikir siswa dalam mengonstruk dan memecahkan masalah 

matematika menghasilkan suatu struktur berpikir (Subanji,2016). Dalam proses 

belajar matematika, konstruksi struktur berpikir siswa belum tentu sesuai dengan 

harapan (konsep ilmiahnya). Hal tersebut dapat terjadi karena siswa melakukan 

kesalahan dalam mengonstruk konsep dan menyelesaikan masalah matematika. 

Telah banyak penelitian yang mengkaji terkait kesalahan siswa dalam matematika 

(Santoso, dkk, 2017; Yusof, dkk, 2015; Flagg, 2014; Egodawatte, 2011; 

Subanji,2011). Subanji (2016) menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dapat diakibatkan dari 

pembelajaran yang kurang bermakna.  

Kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika juga dapat dialami 

oleh mahasiswa (El-Khateeb, 2016; Blanco&Garrote, 2007). Berdasarkan 

pengamatan dan wawancara dengan pengajar materi program linear, diketahui 

bahwa masih ada mahasiswa semester V yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode grafik. 

Program linear merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan seseorang 

untuk menyelesaikan masalah dunia nyata (khususnya ekonomi dan bisnis) untuk 

mengoptimumkan (maksimum atau minimum) suatu fungsi tujuan pada sistem 

persamaan atau pertidaksamaan (Tan,2008). Penting bagi mahasiswa untuk dapat 
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menerapkan konsep tersebut dengan benar, sehingga perlu untuk dikaji dan 

dianlisis kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah 

program linear. 

Analisis kesalahan Newman (tahapan Newman) merupakan salah satu 

instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisis letak kesalahan mahasiswa 

dalam menyelesaiakn soal cerita salah satunya masalah program linear. Tahapan 

Newman diawali dengan tahapan reading, diikuti comprehension, transformation, 

process skill dan encoding (White, 2005). Pada tahapan membaca (reading) 

mahasiswa diminta untuk membaca soal (Pengetahuan sederhana dari kata dan 

simbol). Selanjutnya adalah tahapan Pemahaman (comprehension) mahasiswa 

diminta untuk menjelaskan maksud atau isi soal (Pemahaman kebahasaan dari 

masalah). Tahapan Transformasi (transformation),mahasiswa diminta untuk 

memilih prosedur atau operasi matematika yang sesuai (Transformasi dari 

pemahaman kebahasaan ke dalam interpretasi matematika). Tahapan Ketrampilan 

Proses (process skill), mahasiswa diminta untuk menunjukkan prosedur 

perhitungan matematika secara tepat (Menjalankan Proses Matematis). Tahapan 

terakhir adalah penulisan kesimpulan (encoding), mahasiswa diminta untuk 

merepresentasikan jawaban akhir secara tepat. Pada penelitian ini, analisis 

kesalahan ditinjau dari struktur berpikir mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 

program linear. Melalui proses berpikir dalam menyelesaikan masalah program 

linear maka dapat digambarkan suatu struktur berpikir mahasiswa. Apabila 

struktur berpikirnya tidak sesuai dengan struktur masalah maka hal tersebut 

menandakan mahasiswa melakukan kesalahan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif. Subjek penelitian ini adalah tiga mahasiswa jurusan matematika 

Universitas Negeri Malang yang masing-masing berkemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah dan memiliki struktur berpikir yang tidak sesuai dengan struktur 

masalah. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua 

tahap. Pertama, seluruh mahasiswa dalam satu kelas diberikan soal tes program 

linear. Berdasarkan hasil tes tersebut, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan 

kemampuan akademiknya (skor tes) selanjutnya dipilih tiga mahasiswa yang 

masing-masing berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah dengan jawaban salah. 

Kedua, setelah didapatkan subjek kemudian dilakukan wawancara. Peneliti 

mengembangkan instrumen yang akan digunakan saat pengambilan data. 

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi soal tes dan pedoman wawancara. 

Soal tes diadaptasi dari soal di buku College Mathematics for the Managerial, 

Life, and Social Sciences (Tan,2008). Selain itu peneliti juga mengembangkan 

diagram struktur masalah yang sesuai dengan soal tes. Pedoman wawancara 

digunakan untuk menggali informasi struktur berpikir subjek. Analisis data 

penelitian ini terdiri dari tiga langkah. Pertama, kondensasi data, yaitu 

berdasarkan hasil tes mahasiswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan 

akademiknya kemudian dipilih mahasiswa masing-masing satu mahasiswa dengan 

jawaban salah dari setiap kategori yang selanjutnya akan diwawancarai secara 

mendalam. Kedua, penyajian data, yaitu berdasarkan hasil tes dan wawancara 

diperoleh gambaran struktur berpikirnya dalam menyelesaiakan masalah program 

linear yang selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. Ketiga, 
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penarikan kesimpulan, yaitu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data hasil 

kondensasi dan penyejian data terkait kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah program linear ditinjau dari struktur berpikirnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal tes masalah program linear yang diberikan berupa soal uraian. Dalam 

penelitian ini mahasiswa menyelesaiakan masalah program linear dengan 

menggunakan metode grafik. Berikut Gambar 1 merupakan soal tes yang 

diberikan.  

 
Gambar 1. Soal Tes Masalah Program Linear 

 

Struktur masalah soal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2 dan penjelasan struktur 

masalah program linear ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 
Gambar 2. Struktur Masalah Soal Tes Program Linear 
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Tabel 1. Penjelasan Struktur Masalah Soal Tes Program Linear 

Kode Keterangan Prosedur 

Newman 

MA Membaca dan mengerti maksud dari setiap kata dan simbol Reading 

BA Memahami  bahwa untuk memproduksi pot jenis A memerlukan 3 gr besi cair 
Comprehension 

BB Memahami bahwa untuk memproduksi pot jenis B memerlukan 4 gr besi cair 

B Memahami bahwa besi cair yang tersedia adalah 1000 gr 

 

WA Memahami bahwa untuk memproduksi pot jenis A memerlukan waktu 6 

menit 

WB Memahami bahwa untuk memproduksi pot jenis B memerlukan waktu 3 

menit 

W Memahami bahwa lama waktu yang tersedia adalah 20 jam atau 1200 menit 

JA Memahami bahwa pot jenis A diproduksi minimal sebanyak 150 pot per hari 

T Memahami bahwa keuntungan satu pot jenis A sebesar Rp 200 dan dan pot B 

sebesar Rp 150 

P1 Memahami pertanyaan soal yaitu banyak pot yang sebaiknya diproduksi 

untuk memaksimalkan keuntungan 

P2 Memahami pertanyaan soal yaitu menentukan keuntungan maksimal yang 

diperoleh 

MM Memodelkan permasalahan secara matematika dengan memisalkan x adalah 

banyak pot A yang diproduksi  y adalah banyak pot B yang diproduksi 

MK1 Memodelkan Kendala/konstrain 1 yaitu 3𝑥 + 4𝑦 ≤ 1000 

MK2 Memodelkan Kendala/ konstrain 2 yaitu 6𝑥 + 3𝑦 ≤ 1200 

MK3 Memodelkan Kendala/ konstrain 3 yaitu 𝑥 ≥ 150 

MK4 Memodelkan Kendala/ konstrain 4 yaitu 𝑥 ≥ 0 dan 𝑦 ≥ 0 

MT Memodelkan Fungsi tujuan 200𝑥 + 150𝑦 (maksimumkan) 

GK1 Menggambar grafik dari kendala 1 dengan fungsi  3𝑥 + 4𝑦 = 1000 

Transformation 

GK2 Menggambar grafik dari kendala 2 dengan fungsi  6𝑥 + 3𝑦 = 1200 

GK3 Menggambar grafik dari kendala 3 dengan fungsi  𝑥 = 150 

DP1 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 1 

DP2 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 2 

DP3 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 3 

DP4 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 4 

DP Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 1, 2, 3 dan 4 

DF Diperoleh daerah feasible 

TP Menentukan titik potong persamaan garis 6𝑥 + 3𝑦 = 1200 dan  𝑥 = 150  

Dan diperoleh x = 150, y =100 

Process Skills UFT Menentukan nilai fungsi tujuan dengan  ketiga titik pojok pada daerah 

feasible  

FM Mendapatkan nilai  fungsi maksimal yang berada pada titik (150,100) 

J1 Menuliskan bahwa perusahaan memproduksi pot A sebanyak 150 unit dan 

pot B sebanyak 100 unit untuk memperoleh keuntungan maksimal 
Encoding 

J2 Menuliskan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum 

sebesar Rp 45000 

  

Berikut Gambar 3. hasil tes penyelesaian masalah program linear mahasiswa 

berkemampuan tinggi (ST). 
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Gambar 3. Hasil Tes Program Linear ST 

 

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa ST dapat memodelkan semua 

permasalahan secara lengkap dan tepat namun ST tidak menuliskan pemisalahan 

dari variabel x dan y yang ia gunakan. ST dapat menggambarkan grafik dan 

menentukan daerah feasible dari permasalahan tersebut. ST juga dapat 

menentukan nilai fungsi maksimal dari ketiga titik pojok pada daerah feasible. 

Selanjutnya ST dapat menarik kesimpulan dan menyatakan jawaban yang sesuai 

dengan pertanyaan soal. Secara implisit walaupun ST tidak menuliskan pemisalan 

variabelnya, ST sudah benar dalam mengartikan variabel yang ia gunakan. Hal 

tersebut terlihat pada kesimpulan jawaban akhirnya yang benar. Berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa ST dapat memahami makna variabel yang ia 

gunakan. Meskipun begitu, seharusnya ST menuliskan pemisalan variabel di awal 

pengerjaan agar terlihat jelas makna dari varaibel yang digunakan. 

 
Gambar 4. Struktur Berpikir ST dalam Menyelesaikan Masalah Program Linear 
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Gambar 4 merupakan struktur berpikir ST  berdasarkan hasil tes yang ditunjukkan 

pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa struktur berpikir ST 

hampir lengkap. Skema yang belum muncul adalah penulisan pemisalan variabel 

x dan y yang ia gunakan. 

 
Gambar 5. Hasil Tes Program Linear SS 

 Gambar 5 merupakan hasil pekerjaan SS dalam mengerjakan masalah 

program linear. Berdasarkan gambar tersebut dapat terlihat  bahwa SS melakukan 

kesalahan sebagai berikut. SS tidak memahami maksud dari kalimat “pot jenis A 

diproduksi minimal sebanyak 150 pot per hari” sehingga ia kesulitan dalam 

memodelkan permasalahan tersebut. SS dapat menggambarkan grafik dengan 

benar berdasarkan pemodelan kendala yang ia tuliskan. Karena SS tidak 

memodelkan kendala 4 sehingga ia menjadi salah dalam menentukan daerah 

feasible serta ketiga titik pojoknya. Dalam menentukan titik potong kedua garis, 

SS juga mengalami kesalahan yaitu ia tetap menggunakan pertidaksamaan yang 

seharusnya adalah berupa persamaan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa 

SS belum memahami makna dari pertaksamaan dan persamaan. SS juga salah 

dalam menentukan nilai fungsi maksimal yang mengakibatkan SS tidak dapat 

menjawab dengan benar permasalahan program linear tersebut.  

 
Gambar 6. Struktur Berpikir SS dalam Menyelesaikan Masalah Program Linear 
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Gambar 6 merupakan struktur berpikir SS dalam mengerjakan masalah program 

linear yang didasarkan pada hasil pekerjaannya pada Gambar 5. Pada Gambar 6 

diketahui bahwa struktur berpikir SS masih belum lengkap. Terdapat skema yang 

belum muncul dan skema yang masih salah. Skema yang belum muncul yaitu 

meliputi pemahaman soal, pemodelan masalah, penentuan daerah penyelesaian. 

Sedangkan skema yang masih salah adalah penentuan titik potong dan nilai fungsi 

maksimum. Hal tersebut dikarenakan ada struktur yang belum muncul diawal 

pengerjaan sehingga mengakibatkan SS melakukan kesalahan dalam pengerjaan  

berikutnya.  

 
Gambar 7. Hasil Tes SR  

  Gambar 7 merupakan hasil pekerjaan SR dalam mengerjakan masalah 

program linear. Berdasarkan gambar tersebut nampak bahwa SR melakukan 

kesalahan di awal pekerjaannya. SR salah dalam memisalkan variabel x dan y. SR 

memaknai variabel sebagai suatu benda yaitu pot. Padahal seharusnya ia 

memahami bahwa variabel merupakan simbol yang mewakili himpunan 

semestanya yaitu bilangan real. Variabel x dan y yang digunakan dalam masalah 

ini mewakili banyaknya pot A dan pot B . Seperti halnya dengan SS, SR juga 

tidak memahami maksud dari kalimat “pot jenis A diproduksi minimal sebanyak 

150 pot per hari” dan tidak memahami bahwa banyaknya pot yang diproduksi 

perusahaan tersebut tidak mungkin bernilai negatif (kendala 4 dan 5). Akibatnya 

SR tidak dapat memodelkan kendala 3,4, dan 5. Meskipun SR telah memodelkan 

dengan benar kendala 1 dan 2 namun ia tidak menggambarkan grafik dan 

menentukan daerah penyelesaian dari kendala tersebut.  SR hanya mengingat 

bahwa ia pasti harus menentukan titik potong, sehingga dengan percaya diri SR 

menentukan titik potong dari persamaan garis dari kendala 1 dan 2. Padahal SR 

seharusnya menggambarkan grafik dari setiap kendala pada masalah dan 

menentukan daerah feasible kemudian menentukan semua titik pojok pada daerah 

feasible. Pemahaman SR yang tidak lengkap terhadap masalah mngakibatkan ia 

salah dalam tahapan pengerjaan selanjutnya (penentuan titik potong, nilai fungsi 
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tujuan dengan ketiga titik pojoj serta penarikan kesimpulan). Namun berdasarkan 

hasil tes terlihat bahwa SR sebenarnya sudah dapat melakukan prosedur 

penentuan titik potong dengan tepat.   

 
Gambar 8. Struktur Berpikir SR dalam Menyelesaikan Masalah Program Linear 

 

Gambar 8 merupakan struktur berpikir SR dalam mengerjakan masalah program 

linear yang didasarkan pada hasil pekerjaannya pada Gambar 7. Berdasarkan 

Gambar 8 dan struktur masalah  soal tes (Gambar 2) terlihat bahwa masih banyak 

skema pada struktur berpikir SR yang masih belum muncul dan terdapat beberapa 

yang masih mengalami kesalahan. 

 Berikut tabel 2 menjelaskan perbedaan kesalahan yang dialami ketiga 

subjek berdasarkan stuktur berpikir dan tahapan analisis kesalahan Newman.  

 
Tabel 2. Penjelasan Struktur Berpikir ST,SS, dan SR dalam Menyelesaikan Masalah 

Program Linear 

Kode 

ST 

Kode 

SS 

Kode SR Keterangan Prosedur  

Newman 

MA MA MA Membaca dan mengerti maksud dari setiap kata dan simbol Reading 

BA BA BA Memahami  bahwa untuk memproduksi pot jenis A 

memerlukan 3 gr besi cair 

Comprehension 

BB BB BB Memahami bahwa untuk memproduksi pot jenis B 

memerlukan 4 gr besi cair 

B B B Memahami bahwa besi cair yang tersedia adalah 1000 gr 

WA WA WA Memahami bahwa untuk memproduksi pot jenis A 

memerlukan waktu 6 menit 

WB WB WB Memahami bahwa untuk memproduksi pot jenis B 

memerlukan waktu 3 menit 

W W W Memahami bahwa lama waktu yang tersedia adalah 20 jam 

atau 1200 menit 

JA JA JA Memahami bahwa pot jenis A diproduksi minimal 

sebanyak 150 pot per hari 

T T T Memahami bahwa keuntungan satu pot jenis A sebesar Rp 

200 dan dan pot B sebesar Rp 150 

P1 P1 P1 Memahami pertanyaan soal yaitu banyak pot yang 

sebaiknya diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan 

P2 P2 P2 Memahami pertanyaan soal yaitu menentukan keuntungan 

maksimal yang diperoleh 

MM MM MM Memodelkan permasalahan secara matematika dengan  

Memisalkan x adalah banyak pot A yang diproduksi 

                     y adalah banyak pot B yang diproduksi 

MK1 MK1 MK1 Memodelkan Kendala/konstrain 1 yaitu 3𝑥 + 4𝑦 ≤ 1000 
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Kode 

ST 

Kode 

SS 

Kode SR Keterangan Prosedur  

Newman 

MK2 MK2 MK2 Memodelkan Kendala/ konstrain 2 yaitu 6𝑥 + 3𝑦 ≤ 1200 

MK3 MK3 MK3 Memodelkan Kendala/ konstrain 3 yaitu 𝑥 ≥ 150 

MK4 MK4 MK4 Memodelkan Kendala/ konstrain 4 yaitu 𝑥 ≥ 0 dan 𝑦 ≥ 0 

MT MT MT Memodelkan Fungsi tujuan 200𝑥 + 150𝑦 (maksimumkan) 

GK1 GK1 GK1 Menggambar grafik dari kendala 1 dengan fungsi 

  3𝑥 + 4𝑦 = 1000 

Transformation 

GK2 GK2 GK2 Menggambar grafik dari kendala 2 dengan fungsi  

 6𝑥 + 3𝑦 = 1200 

GK3 GK3 GK3 Menggambar grafik dari kendala 3 dengan fungsi  𝑥 = 150 

DP1 DP1 DP1 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 1 

DP2 DP2 DP2 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 2 

DP3 DP3 DP3 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 3 

DP4 DP4 DP4 Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 4 

DP DP DP Menentukan daerah penyelesaian dari kendala 1, 2, 3 dan 4 

DF DF DF Diperoleh daerah feasible 

TP TP TP Menentukan titik potong persamaan garis 6𝑥 + 3𝑦 = 1200 

dan  𝑥 = 150  

Dan diperoleh x = 150, y =100 
Process Skills UFT UFT UFT Menentukan nilai fungsi tujuan dengan  ketiga titik pojok 

pada daerah feasible  

FM FM FM Mendapatkan nilai  fungsi maksimal yang berada pada titik 

(150,100) 

J1 J1 J1 Menuliskan bahwa perusahaan memproduksi pot A 

sebanyak 150 unit dan pot B sebanyak 100 unit untuk 

memperoleh keuntungan maksimal Encoding 

J2 J2 J2 Menuliskan bahwa perusahaan akan memperoleh 

keuntungan maksimum sebesar Rp 45000 

             Tidak Dilakukan                  Mengalami Kesalahan 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat perbedaan kesalahan yang dialami ketiga subjek. ST 

hanya tidak menuliskan (belum memunculkan skema) pemisalan variabel yang ia 

gunakan sehingga ia mengalami kesalahan pada saat comprehension. 

Dibandingkan dengan ST, struktur berpikir SS terlihat masih banyak skema yang 

belum muncul dan mengalami kesalahan. SS mengalami kesalahan pada semua 

prosedur Newman kecuali reading. Berdasarkan prosedur Newman, SR 

mengalami kesalahan yang sama seperti SS. Hal ini didukung oleh Egodawatte 

(2011:100) yang menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan menuliskan soal 

cerita ke dalam ekspresi aljabar dengan benar. Selanjutnya Flagg (2014:137) 

menyatakan ketika siswa dapat memahami maksud soal,tetapi mereka tidak 

memahami konsep matematika. Hal ini yang menyebabkan ketidakmampuan 

seseorang mengubah soal ke dalam kalimat matematika. Ditinjau dari struktur 

berpikirnya, dapat terlihat struktur berpikir SR jauh lebih tidak lengkap 

dibandingkan dengan SS.  

 Secara keseluruhan mahasiswa sudah dapat menuliskan kendala ke dalam 

bentuk kalimat matematika dengan benar. Namun masih ada mahasiswa yang 

tidak dapat memahami maksud dari kendala “pot jenis A diproduksi minimal 

sebanyak 150 pot per hari” ataupun tidak dapat mengubah kendala tersebut ke 

dalam kalimat matematika sehingga  pada hasil pengerjaannya mereka seoalah 

mengabaikan kendala tersebut. Hal ini juga didukung oleh temuan White (1995) 

yaitu siswa kesulitan dalam mengekspresikan kendala pada masalah program 

linear.   
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pemaparan pada hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: Kesalahan mahasiswa berkemampuan tinggi ditinjau 

dari struktur berpikirnya dan prosedur Newman yaitu comprehension. Terdapat 

skema yang tidak muncul yaitu memisalkan variabel yang ia gunakan. Kesalahan 

mahasiswa berkemampuan sedang meliputi 1) comprehension, yaitu tidak 

memahami pernyataan “pot jenis A diproduksi minimal sebanyak 150 pot per 

hari” sehingga ia tidak dapat memodelkan pernyataan tersebut, 2)transformation, 

yaitu tidak menggambarkan grafik dan daerah penyelesaian dari kendala 3 serta 

salah dalam menentukan daerah feasible, 3)process skills, yaitu salah dalam 

menentukan titik potong dari dua garis serta salah dalam menentukan nilai fungsi 

maksimalnya, dan 4)encoding, yaitu kesalahan dalam menyatakan jawaban yang 

sesuai dengan pertanyaan soal. Sementara itu, kesalahan mahasiswa 

berkemampuan rendah  meliputi 1) comprehension, yaitu salah dalam memisalkan 

variabel, tidak memahami pernyataan “pot jenis A diproduksi minimal sebanyak 

150 pot per hari” sehingga ia tidak dapat memodelkan pernyataan tersebut dan 

tidak memahami bahwa perusahaan tersebut pasti memproduksi kedua jenis pot, 

2)transformation, yaitu tidak menggambarkan grafik dari semua kendala, 

3)process skills, yaitu salah dalam menentukan titik potong dari dua garis serta 

salah dalam menentukan nilai fungsi tujuan dengan  ketiga titik pojok pada daerah 

feasible, dan 4) encoding, yaitu kesalahan dalam menyatakan jawaban yang sesuai 

dengan pertanyaan soal. Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang 

direkomendasi adalah sebaiknya pendidik harus lebih memperhatikan pada 

struktur bahasa, pemahaman soal, dan pemodelan matematika. Sehingga 

mahasiswa tidak hanya ditekankan pada proses menghitungnya saja. 
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Abstrak 

Komunikasi adalah salah satu kemampuan penting yang harus 

dikuasai oleh siswa pada semua jenjang pendidikan terutama siswa 

SMA. Siswa dapat melakukan refleksi dan klarifikasi terhadap 

gagasan yang dimiliki dengan komunikasi. Kemampuan komunikasi 

dapat dilatih dan dikembangkan dengan cara pemberian soal open-

ended yang memberikan kesempatan siswa mengungkapkan 

pemikiran matematika dan proses penalaran siswa. Penulisan artikel 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis siswa 

SMA dalam menyelesaikan soal open-ended pada materi matriks. 

Artikel ini menggunakan kriteria komunikasi matematis QCAI. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan wawancara terhadap 2 

responden yang terdiri dari 1 orang kemampuan matematika sedang 

dan 1 orang kemampuan tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

komunikasi matematis responden masih rendah dan belum memenuhi 

kriteria komunikasi matematis QCAI. Tingkat komunikasi matematis 

juga tidak sejalan dengan kemampuan matematis responden. 

Kata kunci: komunikasi matematis, open-ended, matriks  

 

 

Bahasa matematika yang terdiri dari lambang dan simbol membutuhkan 

pemahaman matematis untuk dapat memahaminya. Pemahaman konsep secara 

matematis dapat ditingkatkan dengan cara mengekspresikan gagasan matematika 

yang ada dalam pikiran baik secara lisan maupun verbal kepada orang lain 

(Huggins&Maiste, 1999). Kemampuan untuk mengekspresikan ide matematika 

yang ada di dalam pikiran kepada orang lain disebut komunikasi matematis 

(Masrukan, dkk, 2015).  

Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang 

harus dikuasai oleh (Masrukan, Bambang Eko Susilo, Ajeng Dian Pertiwi, 

2015)siswa pada semua jenjang pendidikan. Siswa dapat melakukan refleksi dan 

klarifikasi terhadap gagasan yang dimiliki dengan komunikasi. Proses komunikasi 

juga dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan matematis dan 

argumen matematis. Kemampuan komunikasi yang lemah akan mengakibatkan 

kurangnya kemampuan matematika lainnya (Qohar, 2011). Siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematika yang baik akan dapat menciptakan 

representasi yang beragam dan lebih mudah dalam menemukan alternatif 

penyelesaian masalah.   

Kemampuan berkomunikasi secara matematis dapat dimiliki oleh siswa dari 

jenjang TK hingga SMA (NCTM, 2000). Kemampuan ini dapat dilatih dan 

dikembangkan dengan bantuan guru. Huggins & Maiste (1999) mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis lisan dan tulisan melalui metode yang 
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beragam, yaitu catatan matematika siswa, kerjasama kelompok, pemecahan 

masalah sehari-hari, dan latihan yang difokuskan pada peningkatan kosakata 

matematis.  

Aktivitas lain yang dapat dilakukan untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis adalah pemberian soal open-ended. Cai,dkk 

(1996) mengungkapkan stimulus yang dapat diberikan guru untuk berkomunikasi 

matematis dengan siswa adalah penggunaan soal open-ended pada pembelajaran. 

Guru mengubah tipe soal atau tugas matematika yang biasanya merupakan soal 

rutin atau prosedural menjadi open-ended. Hal ini dilakukan karena soal open-

ended mengharuskan siswa menunjukkan proses untuk memperoleh solusi dan 

menjelaskan alasannya dari langkah pengerjaannya. Masalah open-ended 

memberikan wadah dan kesempatan siswa untuk mengungkapkan pemikiran 

matematika, proses penalaran serta pemecahan masalah dan keterampilan 

komunikasi yang dimiliki (Yeo&Yeap,2009). Oleh karena itu, soal open-ended 

dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

Penilaian komunikasi matematis siswa harus menjadi aspek integral dari 

penilaian matematika (NCTM, 2000). Salah satu cara untuk menilai kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah dengan rubrik QCAI (QUASAR Cognitive 

Assessment Instrument) yang dirancang oleh Lane (Cai, dkk., 1996). QCAI 

didesain untuk menilai kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan 

komunikasi matematis siswa. QCAI menggunakan soal open-ended yang meminta 

siswa untuk menunjukkan proses mengkonstruksi jawaban dan memberikan 

argumen yang mendasari jawaban tersebut. 

Cai (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).  

Muhsetyo (2015) menyatakan bahwa siswa Indonesia membutuhkan banyak 

latihan dalam memecahkan masalah open-ended untuk merangsang dan 

mengembangkan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain itu, ketika siswa terbiasa 

untuk menyelesaikan masalah open-ended, siswa dapat mengembangkan 

kemampuan penalaran dan komunikasi dalam bentuk kata-kata dan diagram 

(Joseph, 2009). Berdasarkan hasil observasi langsung di SMA Negeri 9 Surabaya, 

diperoleh informasi bahwa penggunaan soal open ended masih sangat jarang 

digunakan. Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan komunikasi matemartis 

siswa secara tertulis dalam menyelesaikan soal matriks yang open ended. Matriks 

merupakan materi dasar dari materi matematika yang lain, salah satunya adalah 

transformasi geometri.  
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METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Secara 

spesifik artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis siswa 

sekolah menengah atas (SMA) dalam menyelesaikan soal open-ended materi 

matriks, sehingga jenis artikel ini merupakan artikel deskriptif. 

Sesuai dengan tujuan artikel, data yang digunakan dalam artikel diperoleh 

dengan cara memberikan soal open-ended materi matriks kepada siswa. 

Selanjutnya, jika ada hasil pekerjaan siswa yang membutuhkan klarifikasi dan 

penjelasan lebih lanjut, penulis melakukan wawancara. Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh deskripsi komunikasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal open-ended. Soal yang diberikan kepada siswa terdiri atas 2 

soal sebagai berikut.  

 

Selesaikan soal berikut, dan tuliskan langkah-langkah penyelesaianmu! Jika ada 

kesalahan jangan menggunakan tipe-x, tetapi cukup dicoret dan diganti dengan 

jawaban yang diinginkan.  

(jika kalimat soal yang belum jelas, tanyakan kepada guru) 

1. Terdapat matriks 𝑷 = (
𝟐 −

𝟏

𝟐

𝟏𝟔 −𝟒
), tuliskan semua matriks yang memiliki 

karakteristik seperti matriks P menurut kemampuanmu, dan berikan alasan! 

2. Tentukan semua matriks A dan B yang memenuhi aturan 𝑨 + 𝑩 = (
𝟎 𝟏
𝟏 𝟎

)  

 

Pengambilan data artikel ini melibatkan 15 siswa kelas XII MIPA 1 SMA 

Negeri 9 Surabaya. Berdasarkan informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum, kelas ini merupakan kelas unggulan di SMA Negeri 9 Surabaya, yang 

kemampuan matematis siswanya berada di tingkat sedang dan tinggi. Responden 

dari artikel ini sebanyak 2 orang siswa yang terdiri dari 1 siswa dengan 

kemampuan matematika sedang dan 1 siswa dengan kemampuan tinggi. 

Kriteria komunikasi matematis yang digunakan pada artikel ini mengacu 

pada kriteria komunikasi matematis QCAI yang disusun Lane dkk dalam proyek 

QUASAR. Kriteria yang digunakan terbatas pada kriteria komunikasi matematis 

siswa dalam menyelesaikan soal open ended. Pada artikel ini, kriteria komunikasi 

matematis yang digunakan penulis 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; (4) menyajikan contoh (examples) yang bervariasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden yang berkemampuan sedang selanjutnya disebut dengan R1 

dan responden yang berkemampuan tinggi disebut dengan R2. Hasil pekerjaan 

siswa dalam menyelesaikan soal open-ended materi matriks dianalisis 

menggunakan kriteria komunikasi matematis QCAI. Hasil analisis penyelesaian 

R1 dan R2 dibahas berdasarkan urutan nomor soal. Berikut ini gambar hasil 

penyelesaian R1 untuk soal pertama. 
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Gambar 1 Hasil Penyelesaian Soal Nomor 1 oleh R1 

 

   Berdasarkan kriteria komunikasi matematis yang digunakan dalam artikel 

ini, jawaban R1 pada soal nomor 1 memberikan respon yang kurang lengkap, 

karena tidak menuliskan apa yang diketahui dari soal secara lengkap.  R1 hanya 

menuliskan bahwa karakteristik matriks berdasarkan determinan, sedangkan 

karakteristik matriks P yang lain seperti ordo tidak dituliskan. R1 memberikan 

penjelasan yang ambigu karena semua matriks yang dituliskan diberi nama 

matriks P. Sedangkan entri matriks yang digunakan merupakan entri yang sama 

dengan matriks yang diketahui, namun letak entrinya dipertukarkan saja tanpa 

memberikan penjelasan lebih lanjut. Sehingga R1 tidak memenuhi kriteria (1) 

memberikan respon lengkap dengan jelas dan deskripsi tidak ambigu. Hasil 

pekerjaan R1 untuk soal nomor 1 menunjukkan R1 mengalami kebingungan 

dalam menyelesaikan dan menuliskan penyelesaian soal. Penulis juga melakukan 

klarifikasi terhadap R1 melalui wawancara. Dari wawancara tersebut, terungkap 

bahwa R1 mengalami kebingungan sehingga kesulitan dalam menjelaskan hasil 

jawaban yang dituliskan. Berdasarkan hal tersebut R1 tidak memenuhi kriteria (2) 

mengomunikasikan secara efektif kepada orang lain.  

Untuk kriteria (3) menyajikan argumen kuat yang mendukung secara logis 

dan lengkap, hasil tulisan R1 tidak memberikan pernyataan logis dan lengkap 

yang mendukung jawaban. Karakteristik matriks P hanya ditinjau dari determinan 

saja. Penulis menelusuri argumen siswa dalam menuliskan jawaban melalui 

wawancara. Berikut dialog penulis (P) dengan R1. 

 

P : “matriksnya harus begitu ya?” 

R1 : “ iya bu, kan determinannya sama-sama nol. Trus supaya matriksnya 

sama ya entrinya harus sama bu” 

P : “sama maksudnya?” 

R1 : “ lah sama dengan matriks P yang dalam soal” 

P : “beda ga boleh ya?” 

R1 : “enggak bu, ntar ga sama lak an” 

 

Dari hasil wawancara terungkap bahwa alasan yang dikemukakan R1 dalam 

menuliskan entri matriks adalah entri matriks baru harus merupakan bilangan 

yang sama dengan entri matriks P, kurang logis. Pada kriteria (4) menyajikan 
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contoh, hasil tulisan R1 sudah menunjukkan bahwa R1 menyajikan contoh yang 

beragam. Sehingga memenuhi kriteria tersebut.  

Gambar berikut ini menunjukkan jawaban R1 untuk soal kedua. 

 

 
Gambar 2 Hasil Penyelesaian Soal Nomor 2 oleh R1 

 

Hasil tulisan R1 untuk jawaban soal no 2, menunjukkan bahwa R1 tidak 

menuliskan apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanyakan. R1 langsung 

menuliskan jawabannya dengan memberikan matriks tanpa disertai alasan. 

Sehingga R1 tidak memenuhi kriteria (1) memberikan respon lengkap dengan 

jelas dan deskripsi tidak ambigu. Pada kriteria (2) mengomunikasikan secara 

efektif kepada orang lain, hasil tulisan R1 menunjukkan bahwa R1 tidak mampu 

mengomunikasikan gagasan yang dimiliki kepada orang lain. R1 juga tidak 

mengungkapkan argumen yang mendukung jawaban yang ditulis. Contoh yang 

disajikan juga tidak dituliskan secara lengkap. Sehingga kriteria (3) menyajikan 

argumen kuat yang mendukung secara logis dan lengkap dan kriteria (4) 

menyajikan contoh yang bervariasi tidak terpenuhi.  

Berdasarkan uraian dari hasil penyelesaian R1 untuk soal nomor 1 dan 

nomor 2, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis R1 masih 

baik secara verbal maupun tulisan kurang meskipun jawaban yang diberikan 

benar. 

Jawaban siswa berkemampuan tinggi (R2) untuk soal pertama disajikan 

pada gambar 3. Hasil pekerjaan R2 dalam menyelesaikan soal nomor 1 terlihat 

bahwa responden tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dalam soal. R2 langsung menuliskan jawabannya. Deskripsi jawaban yang 

diberikan R2 kurang jelas dan ambigu, karena muncul variabel x yang tidak 

diberikan penjelasan lebih lanjut. Sehingga R2 tidak memenuhi kriteria (1) 

memberikan respon lengkap dengan jelas dan deskripsi tidak ambigu. Baroody 

(dalam Qohar 2011) mengungkapkan salah satu dari lima aspek komunikasi 

adalah menulis (writing). Komunikasi R2 dalam bentuk tulisan masih sangat 

kurang. R2 membutuhkan bimbingan dan latihan dari guru. Santos & Semana 

(2014) menyatakan guru mempunyai peran penting dalam mengembangkan 

kemampuan menulis siswa.  
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Gambar 3 Hasil Penyelesaian Soal Nomor 1 oleh R2 

 

Berdasarkan hasil jawaban R2 pada soal nomor 1 dan wawancara yang 

dilakukan penulis, R2 mampu mengomunikasikan jawabannya dengan baik. 

Sehingga kriteria (2) mengomunikasikan secara efektif kepada orang lain 

terpenuhi. R2 juga memenuhi kriteria (3) menyajikan argumen kuat yang 

mendukung secara logis dan lengkap, karena mampu memberikan alasan logis 

yang melandasi jawaban yang dituliskan untuk menjawab soal nomor 1. Namun, 

R2 tidak memberikan contoh matriks yang mendukung jawabannya. Indikator (4) 

menyajikan contoh (examples) tidak terpenuhi. 

Gambar berikut adalah jawaban R2 untuk soal yang kedua. 

 

 
Gambar 4 Hasil Penyelesaian Soal Nomor 2 oleh R2 

 

Jawaban R2 untuk soal yang kedua, tidak memenuhi indikator (1) 

memberikan respon lengkap dengan jelas dan deskripsi tidak ambigu. R2 tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. R2 menuliskan 

deskripsi yang bermakna ganda dengan menuliskan kata berlawanan. R2 tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang makna berlawanan. Dari tulisan 

penyelesaian responden, penulis melakukan wawancara untuk menelusuri 

jawaban R2. Hasil wawancara menunjukkan bahwa R2 mampu 

mengomunikasikan ide matematisnya dengan jelas kepada penulis. Hal ini 

menunjukkan bahwa kriteria (2) mengomunikasikan secara efektif kepada orang 

lain terpenuhi.  

Kriteria (3) menyajikan argumen kuat yang mendukung secara logis dan 

lengkap, jawaban R2 belum menyajikan argumen yang mendukung jawabannya, 

R2 hanya menuliskan matriks B berlawanan dengan A. Untuk memperoleh 

klarifikasi penulis menelusuri melalui wawancara. Berikut dialog penulis dengan 

R2. 

 

P : “coba jelaskan jawabanmu untuk soal nomor 2?” 

R2 : “ oke bu, intinya matriksnya harus saling berlawanan. Maksud ku 

berlawanan tanda bu” 
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P : “berlawanan tanda gimana?” 

R2 :  (sambil menulis di kertas) “ lah, di jawaban kan ada. Contohnya 

(
0 7
7 0

) + (
0 −6

−6 0
) = (

0 1
1 0

) . Dari hasil penjumlahan nya kan 

berdasarkan elemen matriks yang seletak” 

P : “elemen?” 

R2 : “eh..entri sih, belum biasa bu. Gurunya bilang elemen matriks” 

P : “hanya itu saja?” 

R2 : “ehmm..kalau dibalik juga berlaku bu. Penjumlahan matriks berlaku 

sifat komutatif, intinya untuk entri seletak jika salah satu bilangan 

positif yang satu harus negatif”.  

 

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa berlawanan yang dimaksud 

adalah berlawanan tanda pada entri matriks yang seletak. R2 mampu memberikan 

alasan yang logis dan lengkap maka dari hasil wawancara R2 memenuhi kriteria 

(3). Untuk kriteria (4) menyajikan contoh yang bervariasi, R2 memberikan contoh 

namun hanya 1 matriks. Sehingga kriteria (4) belum terpenuhi. Secara 

keseluruhan komunikasi matematis R2 sedikit lebih baik dari R1, meskipun untuk 

siswa dengan kemampuan tinggi seharusnya R2 memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang baik yang ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh 

kriteria kemampuan matematis QCAI.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematis 

tertulis R1 dan R2 masih sangat kurang. Kedua responden berada di kelas XII, 

seharusnya kemampuan komunikasi matematisnya cukup baik karena berada pada 

tahun terakhir jenjang pendidikan menengah atas. NCTM (2000) menyatakan 

bahwa siswa pada tahun terakhir sekolah menengah, harus bisa menulis argumen 

matematika yang disusun dengan baik menggunakan kosakata formal.  

Hasil penelitian yang telak dilaksanakan oleh beberapa peneliti 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. 

Permata, dkk (2015) mengungkapkan bahwa tingkat kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih cukup rendah. Siswa mengalami kesulitan dalam 

menyajikan dan menjelaskan ide matematisnya. Kaselin, dkk (2013) juga 

mendapatkan hasil dari 30 siswa hanya 6-8 siswa yang memiliki komunikasi 

matematis yang baik. Demikian pula Izzati & Suryadi  (2010) mendapatkan 

gambaran lemahnya kemampuan komunikasi siswa dikarenakan pembelajaran 

matematika selama ini masih kurang memberi perhatian terhadap pengembangan 

kemampuan ini.  

Qohar (2011) mengungkapkan bahwa kurangnya kemampuan komunikasi 

matematis berdampak terhadap kemampuan matematis yang lain. Hal ini dapat 

mengakibatkan pemahaman konsep matematika siswa rendah. Komunikasi 

matematis harus dilatih dan dikembangkan. Guru memiliki peran yang penting 

dalam menstimulasi perkembangan komunikasi matematis dalam pembelajaran. 

Santos & Semana (2014) menyatakan bahwa guru harus membantu 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis. Komunikasi matematis tidak 

hanya dalam bentuk tulisan saja tetapi komunikasi matematis lisan juga sama 

pentingnya untuk dikembangkan. Menurut Baroody (dalam Qohar, 2011), bahwa 

pembelajaran harus dapat membantu siswa mengomunikasikan ide matematis 
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melalui lima aspek komunikasi yaitu representing, listening, reading, discussing 

dan writing. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide matematis kepada orang lain 

baik secara verbal dan tulisan harus menjadi salah satu fokus guru dalam proses 

pembelajaran. Masalah open-ended merangsang siswa untuk mengungkapkan 

pemikiran, penalaran, dan gagasan matematis yang mereka miliki. Hasil kajian 

menunjukkan siswa yang berkemampuan matematika sedang dan tinggi memiliki 

tingkat komunikasi matematis yang rendah. Untuk meningkatkan  komunikasi 

matematis siswa, maka siswa hendaknya sering menyelesaikan masalah open-

ended  secara reguler dalam pembelajaran. 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Cai, J. Jakabein,M.S., & Lane, S. 1996. Assessing Students' Mathematical 

Communication. School Science and Mathematics, 96(5): 238-246. 

Huggins, B., & Maiste, T. 1999. Communicating in Mathematics. Master's Action 

Research Projects, St. Xavier University & IRI/Skylight. 

Izzati, N. & Suryadi, D. 2010. Komunikasi Matematik dan Pendidikan 

Matematika Realistik. Seminar Nasional di Jurusan Pendidikan Matematika 

FMIPA UNY. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Joseph, Y. K.K. . 2009. Integrating Open-Ended Problem in The Lower 

Secondary Mathematics Lessons. Dalam B. Kaur, Y.B. Har & M. Kapur 

(Eds.), Mathematical Problem Solving,Yearbook 2009 Association of 

Mathematics Educators (hlm. 226-240). Singapore : World Scientific 

Publishing Co.Pte. Ltd.  

Kaselin, Sukestiyarno, & Budi, W. 2013. Kemampuan Komunikasi Matematis 

pada Pembelajaran Matematika dengan Strategi React Berbasis 

Etnomatematika. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 2(2): 

121-127 

Masrukan, Susilo, B.E, & Pertiwi, A.D. (2015, July). Analysis Of Mathematical 

Communication Ability Through 4K Model Based On 7th Grader 

Personality Types. International Journal of Education and Research, Vol 3 

No 7: 343-352. ISSN : 2411-5681 

Muhsetyo, G. 2015. The Implementation of Open-Ended Approach for identifying 

Student Work Pattern about Area Concept. Proceeding of International 

Conference On Research,Implementation And Education Of mathematics 

And Science 2015. Yogyakarta: Yogyakarta State University, 17-19 May 

2015. 

NCTM. 2000. Principles and Standards for School Mathematics. Virginia: 

Reston. 

Permata, C.P., Kartono, & Sunarmi. 2015. Analisis Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa Kelas VIII SMP pada Model Pembelajaran TSTS dengan 

Pendekatan Scientific. Unnes Journal of Mathematics Education, 4(2): 127-

133 

Qohar, A. 2011. Mathematical Communication: What And How To Develop It In 

Mathematics Learning. International Seminar and the Fourth National 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 876 

 

  
 

Conference on Mathematics Education 2011 (pp. 1-12). Yogyakarta: 

Department of Mathematics Education, Yogyakarta State University . 

Santos, L. &. 2015. Developing mathematics written communication through 

expository writing supported by assessment strategies. Educ Stud Math, 88: 

65-87. doi:10.1007/s10649-014-9557-z 

Yeo, Joseph B.W. & Yap, Ban Har. 2009. Mathematical Problem Solving 

(Association of Mathematics Educators 2009 Yearbook), Chapter: 7. 

Publisher: World Scientific. pp.118-136. DOI: 

10.1142/9789814277228_0007 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 877 

 

  
 

PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA SMK  

(SUATU STUDI PENDAHULUAN)  

 

Niila Amaalia C1), Sisworo2), Dwiyana3) 
1,2,3)Universitas Negeri Malang 

niilaamaaliac1988@gmail.com 

 

 

Abstrak 

Pemahaman matematis merupakan unsur penting dalam 

mempelajari matematika. Berdasarkan data hasil UN SMK, 

matematika masih menjadi mata pelajaran yang memiliki rerata paling 

rendah dibanding mata pelajaran lainnya. Evaluasi terhadap 

pemahaman matematis sangat diperlukan oleh seorang guru untuk 

memperbaiki keadaan ini. Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk 

melakukan evaluasi pemahaman siswa terhadap salah satu sub bab 

matematika SMK kelas XI yaitu luas daerah segitiga. Melalui 

evaluasi, guru memperoleh informasi hasil pembelajaran sebagai dasar 

pengambilan keputusan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Data 

penelitian pendahuluan diperoleh dari 23 siswa kelas XI TKJ suatu 

SMK di Kediri. Data diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

berdasarkan jawaban yang diberikan. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pendahuluan ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar pemahaman siswa kelas XI TKJ SMK tersebut 

tentang luas daerah segitiga masih dalam tingkatan rendah. 

Kata kunci : pemahaman matematis, luas daerah segitiga 

 

 

Saat ini di masyarakat Indonesia,  hasil ujian nasional masih menjadi salah 

satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran di sekolah. Di SMK tempat penelitian 

pendahuluan berlangsung, hasil ujian nasional mata pelajaran matematika 

memiliki rerata yang paling rendah dibanding mata pelajaran lain. Meskipun 

sebenarnya hasil ujian nasional tidak dapat dijadikan patokan berhasil atau 

tidaknya suatu pendidikan di sekolah, namun nilai yang dihasilkan dari bentuk 

soal-soal obyektif pada ujian nasional dapat digunakan sebagai informasi yang 

mengGambarkan sejauh mana pemahaman seorang siswa. Hal inilah yang 

menjadi salah satu dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Skemp pada tahun 1976 

(Skemp, 2006), pemahaman dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu 

pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental 

merupakan kemampuan dalam menerapkan suatuprosedur atau rumus tertentu 

tanpa mengetahui dasar dari penggunaan rumus tersebut. Sedangkan pemahaman 

relasional didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan suatu 

rumus atau prosedur untuk menyelesaikan masalah dan mampu memberi 

penjelasan, mengapa rumus itu dipakai. Ruseffendi (2006) menyampaikan 

terdapat tiga jenis pemahaman yang terbagi atas pengubahan (translation), 

interpretasi (interpretation) dan ekstrapolasi (extrapolation). Menurut Hendriana 

& Sumarmo (2014) tingkat pemahaman digolongkan dalam dua tingkatan yaitu 

mailto:niilaamaaliac1988@gmail.com
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tingkat rendah dan tingkat tinggi. Pemahaman tingkat rendah terdiri atas 

pemahaman mekanikal, komputasional, instrumental, dan induktif yang meliputi 

kegiatan mengingat dan menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana. 

Sedangkan pemahaman tingkat tinggi terdiri atas pemahaman rasional, fungsional, 

relasional dan intuitif yang meliputi mampu mengaitkan antar konsep, menyadari 

proses yang dikerjakan dan mampu memprediksi jawaban dengan benar sebelum 

menganalisa lebih lanjut. 

Berdasarkan beberapa jenis pemahaman yang disampaikan di atas, maka 

peneliti memutuskan untuk menggunakan gabungan indikator pemahaman dari 

Skemp dan Hendriana & Sumarmo. Indikator pemahaman tersebut meliputi : 1) 

mampu mengingat konsep atau rumus matematika, 2) mampu menerapkan konsep 

atau rumus untuk menyelesaikan masalah sederhana(mekanikal), dan 3) mampu 

menyelesaikan masalah yang serupa menggunakan konsep atau rumus yang telah 

dipelajari (relational). Dasar pemilihan indikator ini adalah indikator lebih sesuai 

digunakan dalam penelitian pendahuluan pada SMK yang memiliki input siswa 

berkemampuan sedang dan rendah.   

Selanjutnya, indikator pemahaman tersebut digunakan untuk mengevaluasi 

pemahaman matematis siswa kelas XI  SMK terhadap salah satu materi luas 

daerah segitiga. Menurut Hendriana, Rohaeti & Sumarmo (2017) pemahaman 

matematis adalah kemampuan dasar dalam belajar matematika meliputi 

kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus atau konsep matematika, 

menerapkan dalam masalah sederhana atau kasus serupa hingga kemampuan 

memperkirakan kebenaran suatu pernyataan matematika. Pentingnya pemahaman 

matematis disampaikan Hiebert & Carpenter (1992), NCTM (2000), Mousley 

(2004), Golkilik (2015) bahwa tujuan utama belajar matematika adalah 

terbentuknya pemahaman yang mendalam terhadap matematika. Selain itu 

pentingnya pemahaman matematis juga diamanatkan dalam permendiknas no. 22 

tahun 2006 yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika sekolah 

diantaranya adalah peserta didik mampu memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara tepat dalam pemecahan masalah. 

Ukuran ketercapaian pemahaman siswa dapat diketahui melalui evaluasi 

pembelajaran. Ukuran yang dimaksud dapat berupa tes sederhana maupun ujian 

lainnya. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil 

yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 

tercapainya tujuan (Arikunto, 2006). Menurut Warring (2015) pelaksanaan 

evaluasi dalam pembelajaran sangat penting karena dapat digunakan untuk 

refleksi keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru serta dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran. Senada dengan hal 

tersebut Venetia, K; Ioanna, P; &Markia, S (2016)menyatakan hasil evaluasi juga 

dapat dijadikan sebagai reward atas usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai 

kemajuan belajarnya. 

Berdasarkan uraian tentang bermacam-macam level pemahaman di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran level pemahaman 

siswa terhadap materi luas daerah segitiga. Sehingga melalui penelitian ini akan 

dihasilkan persentase siswa yang memiliki pemahaman tingkat tinggi atau 

pemahaman tingkat rendah. 
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METODE PENELITIAN 

Artikel ini menyajikan hasil penelitian pendahuluan yang menggunakan 

desain deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berasal dari 23 siswa kelas XI 

jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) suatu SMK di Kediri. Subyek ini 

dipilih karena siswa kelas XI TKJ di sekolah tersebut memiliki hasil belajar yang 

paling rendah dibanding jurusan lainnya. Data penelitian diperoleh dengan 

menggunakan 3 jenis instrumen yang terbagi dalam kelompok instrumen inti dan 

instrumen penunjang. Instrumen inti pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Sedangkan instrumen penunjangnya berupa tes tertulis dan wawancara. Instrumen 

tes berisi soal matematika luas daerah segitiga terkait materi trigonometri yang 

sudah pernah disampaikan oleh guru sebelum penelitian dilakukan. Alasan 

pemilihan materi ini karena siswa baru saja memperoleh materi tersebut. Sehingga 

diharapkan siswa masih memiliki ingatan yang segar terhadap materi ini. 

Penelitian ini dilaksanakan oleh guru yang mengajar di kelas XI TKJ. Berikut 

adalah instrumen tes tertulis tersebut, Tabel 1. Sedangkan jawaban siswa dari 

hasil tes akan dianalisa berdasarkan rubrik pada Tabel 2 berikut: 

 
Tabel 1. Instrumen tes berdasarkan indikator pemahaman yang digunakan 

Level pemahaman Indikator pemahaman No. Soal Soal 

Tingkat rendah 

 

Mengingat konsep 

- siswa dapat menye-butkan 

atau menuliskan kembali 

konsep atau rumus yang 

telah dipelajari untuk 

menyelesaikan soal yang 

diberikan) 

1 Tuliskan rumus yang dapat 

digunakan untuk menentukan luas 

segitiga berdasarkan materi yang 

sudah pernah kalian pelajari! 

Tingkat rendah Menerapkan konsep secara 

benar 

- Siswa mengetahui kapan 

suatu rumus digunakan 

- Siswa dapat menjelaskan  

mengapa suatu rumus 

digunakan 

2 Tuliskan dalam kondisi 

bagaimana rumus-rumus segitiga 

yang telah disebutkan di atas 

digunakan! 

Tingkat tinggi Menerapkan rumus atau 

konsep dalam kasus 

sederhana atau serupa 

- Siswa dapat menggu-nakan 

rumus yang sesuai dengan 

soal matematika yang 

disajikan 

- Siswa dapat mengait-kan 

beberapa pengeta-huan yang 

telah dipe-roleh untuk 

menyeles-aikan soal 

matematika 

3a Diketahui segitiga ABC sama 

kaki dengan AB = AC = 5 cm. 

Tinggi segitiga tersebut adalah 3 

cm. Tentukan luas segitiga ABC! 

3b Diketahui segitiga KLM dengan 

dengan KL = 6 cm, LM = 8 cm, 

∠K = 45⁰, dan ∠M= 105⁰. 

Tentukan luas segitiga KLM! 

3c Diketahui segitiga XYZ dengan 

panjang sisi-sisinya XY = 8 cm, 

YZ = 6 cm, XZ = 4 cm. Tentukan 

luas segitiga XYZ 

Catatan : instrumen belum divalidasi 
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Tabel 2. Rubrik analisis jawaban siswa 

Indikator  pemahaman Respon yang diharapkan Jawaban 

Mengingat konsep Siswa dapat menuliskan 

minimal 2 rumus untuk 

menentukan luas daerah 

segitiga 

1) L = ½ . alas . tinggi 

2) L = ½ . ab. sin C  

     L = ½ .ac . sin B 

     L = ½ . bc sin A 

3) L = √𝐬(𝐬 − 𝐚)(𝐬 − 𝐛)(𝐬 − 𝐜) 

Menerapkan konsep 

secara benar 

Siswa dapat menuliskan 

kondisi-kondisi yang 

menyebabkan rumus luas 

daerah segitiga tersebut 

digunakan 

Rumus 1) digunakan saat sisi alas dan tinggi 

segitiga diketahui atau dapat ditentukan 

ukurannya. 

Rumus 2) digunakan saat panjang 2 sisi 

segitiga dan besar sudut apitnya dapat 

ditentukan atau diketahui di soal 

Rumus 3) digunakan saat panjang ketiga sisi 

segitiga diketahui 

Menerapkan rumus 

atau konsep dalam 

kasus sederhana atau 

serupa 

Siswa dapat menentukan 

panjang alas menggunakan 

teorema phitagoras, 

kemudian menggunakannya 

untuk menentukan luas 

daerah segitiga 

menggunakan rumus 1) L = 

½ . alas . tinggi 

Panjang alas = ½ BC = √52 − 32 

= √25 − 9 = √16 = 4 

L  segitiga = ½ . BC . tinggi 

                = ½ . 8 . 3 

                = 12 

Jadi luas segitiga ABC adalah 12 cm2 

Siswa dapat menentukan 

besar sudut apit dari dua sisi 

yang diketahui, kemudian 

menerapkannya untuk 

menentukan luas daerah 

segitiga menggunakan 

rumus ke 2)  

L = ½ . ab. sin C  

Besar sudut apit = ∠L = 180⁰ – (105⁰+45⁰) = 

180⁰ – 150⁰ = 30⁰ 

 

L = ½ . 6. 8 . sin 30⁰ 

L = 24 . ½  

L = 12  

Jadi Luas segitiga KLM = 12 cm2 

Siswa dapat menentukan 

luas daerah segitiga 

menggunakan rumus 3)  

L = 

√s(s − a)(s − b)(s − c) 

S = ½ Keliling 

  = ½ (8+6+4) 

= ½ . 18 

= 9 

L = √9(9 − 8)(9 − 6)(9 − 4) 

L = √9. 1. 3. 5 = √135 

L = 3√15 

Jadi luas segitiga tersebut 3√15 cm2 

 

Instrumen wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

dikembangkan berdasarkan jawaban tes tertulis siswa. Hasil wawancara ini 

digunakan sebagai data pendukung penelitian. Subyek yang diwawancara 

merupakan perwakilan dari siswa yang memiliki jawaban yang sama. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 881 

 

  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes tulis diperoleh data seperti yang tersaji pada Tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 3 Persentase hasil evaluasi siswa terhadap pemahaman matematisnya. 

No. 

Soal 
Indikator Pemahaman 

Jumlah 

Siswa 

mejawab 

benar 

Persentas

e 

1 Mengingat konsep 11 47,83% 

2 Menerapkan konsep secara benar 4 17,39% 

3 a. 
Menerapkan rumus atau konsep dalam kasus 

sederhana atau serupa 

2 8,69% 

3 b. 0 0% 

3 c. 5 21,74% 

 

Dari tabel hasil tes tertulis,tampak bahwa hampir separuh siswa kelas XI 

TKJ berhasil menyelesaikan soal no. 1 sesuai harapan. Dari semua siswa 

menuliskan rumus luas daerah segitiga yang 

sama yaitu seperti tampak pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jawaban siswa yang kurang lengkap untuk soal nomor 1 

 

Sementara sebelas siswa yang lainnya, di samping menuliskan jawaban 

seperti Gambar 1 di atas, juga menuliskan rumus luas segitiga yang lain. Seperti 

tampak pada gambar berikut: 

 
Gambar 2. Jawaban siswa yang lengkap untuk soal nomor 1 

 

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan 

dari siswa yang hanya menjawab seperti Gambar 1 di atas. Berikut adalah 

penggalan dari wawancara tersebut, 

 
G : Apa saja rumus luas segitiga yang Anda ketahui? 

S : Setengah kali alas kali tinggi. 

G : Adakah rumus lain yang dapat digunakan untuk menentukan luas segitiga? 

S : Emm..., sepertinya ada bu tetapi saya tidak ingat bagaimana rumusnya. Pokoknya ada sin 

sin nya bu. 
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Berdasarkan contoh jawaban siswa di atas, dapat ditengarai terjadi 

perbedaan dalam pembentukan struktur kognisi siswa terkait materi luas daerah 

segitiga. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Chinn (Kurukkan, 2015) 

yang menyatakan bahwa pembentukan struktur kognisi manusia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu memori jangka pendek dan panjang, kemampuan menghafal 

fakta matematika serta kepekaan akan visual-spasial dalam matematika, maka 

keduabelas siswa yang belum mampu memberikan variasi bentuk rumus luas 

daerah segitiga mengalami masalah dalam hal kemampuan mengingat fakta 

matematika. Sementara 11 siswa sisanya yang menjawab sebagaimana Gambar 2, 

memiliki kemampuan mengingat fakta matematika yang lebih baik. Mereka sudah 

mampu mengingat variasi bentuk dari rumus luas segitiga berdasarkan materi 

yang sudah pernah didapat. 

Pada soal nomor 2 yang masih berkaitan dengan soal nomor 1, siswa 

diminta mengklasifikasikan kapan beberapa rumus luas segitiga tersebut 

digunakan. Ternyata dari sebelas siswa yang berhasil menyebutkan variasi bentuk 

rumus luas segitiga, hanya terdapat 4 siswa yang mampu menggolongkan kapan 

atau dalam kondisi bagaimana rumus tersebut digunakan.  

 

 
Gambar 3. Jawaban siswa yang detail untuk soal nomor 2 

 

Sementara 7 siswa lainnya, belum mampu memberi jawaban yang detail 

tentang kapan beberapa rumus luas segitiga tersebut digunakan.  

 

 
Gambar 4. Jawaban siswa yang kurang detail terhadap soal nomor 2 

 

 

Jawaban siswa seperti pada Gambar 4  di atas, menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan siswa melakukan hafalan rumus  tanpa  mengetahui mengapa atau 

kapan rumus tersebut digunakan. Hal ini dapat terjadi jika siswa gagal 

mengonstruksi pengetahuan konsepnya atau siswa belum melakukan 

pembelajaran yang bermakna. Menurut Netti (2016) terdapat 3 hal yang 

menyebabkan siswa gagal dalam mengonstruksi pengetahuan konsepnya. 

Pertama, tidak lengkapnya skema siswa saat melakukan asimilasi. Kedua, tidak 

lengkapnya skema siswa dalam melakukan akomodasi dan yang ketiga adalah 

skema yang dimiliki oleh siswa lengkap akan tetapi tidak terkait dengan proses 
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asimilasi dan akomodasinya. Saat materi luas daerah segitiga disampaikan oleh 

guru berkaitan dengan materi trigonometri, siswa dimungkinkan belum dapat 

mengaitkan konsep luas segitiga yang dulu pernah dipelajari pada tingkat sekolah 

dasar dengan materi trigonometri yang sedang dipelajari. Hal seperti ini juga bisa 

terjadi karena guru hanya menyampaikan bahwa terdapat rumus baru untuk 

menghitung luas daerah segitiga tanpa memberikan informasi pada siswa bahwa 

rumus tersebut sebenarnya merupakan bentuk lain dari rumus dasar yang sudah 

pernah diperoleh. Sehingga pada saat ditanya mengapa suatu rumus digunakan, 

siswa belum mampu memberikan respon yang tepat. 

Pada soal no. 3 siswa diminta untuk menyelesaikan soal yang berkaitan 

dengan luas daerah segitiga. Pada soal no. 3 a,  siswa diminta menentukan luas 

segitiga sama kaki yang diketahui tinggi dan panjang sisi yang sama kaki. Semua 

siswa memilih menggunakan rumus luas daerah segitiga, =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 . 

Ternyata diperoleh hasil hanya 2 siswa yang mampu menjawab dengan benar. Hal 

ini karena dua siswa tersebut menggunakan strategi membuat sketsa dari soal 

terlebih dulu. Sehingga mereka mengetahui unsur – unsur yang akan ia gunakan 

dalam rumus meliputi apa yang sudah ada dan yang belum ada. Seperti nampak 

pada Gambar berikut. 

 
Gambar 5. Jawaban siswa yang benar untuk soal 3a 

 

Sementara 21 siswa lainnya langsung memasukkan bilangan yang tertera di 

soal ke dalam rumus tanpa mengGambarkan sketsa dari pernyataan yang tertera 

pada soal. Berikut adalah jawaban dari salah satu siswa tersebut 

 

 
Gambar 6. Jawaban siswa yang kurang tepat untuk soal 3a 

 

Apabila ditinjau dari prosedur penyelesaian masalah Polya, keduapuluh satu 

siswa tersebut belum melakukan langkah yang pertama yaitu memahami masalah. 

Dua puluh satu siswa tersebut tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Sehingga yang terjadi mereka langsung memasukkan bilangan-bilangan 

yang tercantum di soal (Gambar 6). Hal ini didukung hasil wawancara terhadap 

salah satu subyek sebagai berikut, 

 
P : Dapatkah Anda jelaskan mengapa jawaban no. 3a Anda 7,5 
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S : Ya itu sudah jelas bu. Kalau setengah kali 5 dan 3 adalah 7,5 

P : Rumus mana yang Anda gunakan?  

S : Rumus yang pertama bu. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi.  

P : Menurut yang Anda baca, apa saja yang diketahui di soal? 

S : (Membaca ulang soal dalam hati). Tinggi segitiganya 3 dan sisi AB sama dengan AC sama 

dengan 5 

P : Dapatkah Anda membuat sketsa segitiga yang dimaksud soal? 

S : Dapat bu. (siswa mengGambar sketsa kemudian menunjukkannya) 

P : Manakah bagian alas dan tinggi segitiga berdasarkan sketsa yang kamu buat. 

S : Ini dan ini bu (sambil menunjuk pada sketsa yang dibuat). O...Berarti jawaban saya tadi 

salah ya bu? 

P : Maksudnya? 

S : Saya tadi memasukkan angka 5 sebagai alasnya. Padahal 5 adalah sisi miringnya. 

Harusnya dihitung dulu menggunakan rumus phitagoras. 

 

 Selanjutnya soal nomor 3b, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah 

luas segitiga apabila diketahui panjang 2 sisi dan ukuran 2 sudut yang bukan sudut 

apit sisi diketahui. Sebanyak 18 siswa menyelesaikan soal tersebut menggunakan 

rumus 𝐿 =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  seperti Gambar berikut 

 
Gambar 7. Jawaban dari 18 siswa terhadap soal 3b 

 

Kedelapan belas siswa yang memiliki jawaban seperti Gambar 7 tidak dapat 

menjelaskan mengapa memasukkan bilangan 6 dan 8 sebagai panjang alas dan 

sisinya. Sementara 5 siswa lainnya menggunakan rumus luas daerah segitiga 

aturan sinus.  Jawaban dari 5 siswa tersebut terbagi dalam 2 macam jawaban. 

Berikut adalah hasil pekerjaan siswa tersebut  

 

 
Gambar 8. Model 1 jawaban siswa soal 3b menggunakan aturan sinus 
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Berikut hasil wawancara dengan salah satu subyek yang memiliki jawaban 

seperti Gambar 8 di atas, 

P : Mengapa Anda menyelesaikan soal no. 3 b dengan rumus itu? 

S : Karena disoal yang diketahui 2 sisi dan sudut bu. 

P : Dapatkah Anda jelaskan maksud baris ketiga jawaban Anda? 

S : Itu setengahnya turun bu, trus enam kali delapan kan empat puluh delapan 

trus sudutnya yang diketahui kan empat lima derajat dan seratus lima 

derajat, jadi totalnya seratus lima puluh bu. 

P : O...begitu, dapatkah Anda membuat sketsa segitiga berdasarkan soal itu? 

S : (Siswa mengGambarkan sketsa kemudian menunjukkan pada peneliti) 

P : berdasarkan sketsa yang Anda buat, manakah yang merupakan sisi a, b 

dan c segitiga tersebut? 

S7 : sisi a adalah sisi KL, sisi b adalah sisi LM dan sisi c adalah sisi KM. 

P : lalu dimanakah sudut C berada? 

S7 : (Nampak bingung) sudut C berarti yang ini dan ini bu (menunjuk sudut K 

dan sudut M) 

P : kok dapat? 

S7 : karena sudut tersebut berada pada sisi c 

 

 
Gambar 9. Model 2 jawaban siswa soal 3b menggunakan aturan sinus 

 

Berikut penggalan wawancara terhadap subyek yang memiliki jawaban  

seperti Gambar 9, 

P : Dapatkah Anda jelaskan dari mana asal  
1

2
√2 pada jawaban 3b Anda? 

S : setengah akar dua itu sinnya 45 bu. 

P : Darimana Anda menyimpulkan sudut yang dipakai adalah 45 derajat? 

S : Kan di soal terdapat dua sudut bu, satunya 45 satunya 105. Yang dapat dicari nilai sinnya 

adalah 45 bu.  

P : Menurut Anda sudut-sudut berapa saja yang dapat dicari sinnya? 

S : 45, 30, 60 itu dapat bu 

P : Selain itu? 

S : kelipatannya juga dapat bu. 

 

Hasil wawancara terhadap siswa yang memiliki jawaban seperti Gambar 8 

dan Gambar 9  menunjukkan bahwa siswa belum memahami yang dimaksud 

dengan sudut apit pada rumus yang digunakan. Meskipun rumus yang mereka 

terapkan untuk menyelesaikan soal sudah benar, akan tetapi pengetahuan tentang 

sudut apit masih belum tepat. Salah satu penyebab dari masalah tersebut adalah 

siswa memiliki masalah tentang pengetahuan awal mereka saat mempelajari sudut 
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dalam segitiga dan materi perbandingan trigonometri. Menurut Chi dalam (Hadi, 

2016) terdapat tiga kondisi berkaitan dengan pengetahuan awal siswa dalam 

mempelajari materi baru yaitu missing knowledge, incomplete dan in conflict. 

Missing knowledge maksudnya siswa tidak memiliki pengetahuan awal yang 

memadai untuk mempelajari materi baru. Incomplete knowledge maksudnya, 

siswa sudah memiliki pengetahuan awal yang benar untuk mempelajari suatu 

materi baru akan tetapi pengetahuannya tidak lengkap. Sedangkan In conflict 

knowledge maksudnya adalah siswa sudah memiliki pengetahuan awal akan tetapi 

bertentangan dengan materi baru yang akan dipelajarinya. 

Berdasarkan pengelompokkan kondisi pengetahuan awal dari Chi tersebut, 

siswa yang memiliki jawaban seperti Gambar 8 dan Gambar 9 menunjukkan 

adanya missing knowledge. Untuk tipe jawaban seperti Gambar 8, mereka 

menganggap bahwa letak sudut c adalah sudut yang berada disisi c bukan sudut 

yang berada di depan sisi c. Sementara siswa yang memiliki jawaban seperti 

Gambar 9, menyampaikan bahwa dalam memilih sudut yang dapat dikerjakan 

hanya sudut-sudut istimewa. 

Soal nomor 3c , siswa diminta menentukan luas daerah segitiga yang 

diketahui ketiga sisinya. Sebanyak 18 siswa langsung menggunakan rumus 𝐿 =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 Sedangkan 5 siswa lainnya menggunakan bentuk rumus luas 

daerah segitiga, L = √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐) . Berdasarkan jawaban siswa yang 

terkumpul, diperoleh 5 siswa yang memiliki jawaban yang benar. Sementara 18 

siswa lainnya masih belum tepat. Siswa yang masih belum benar dalam menjawab 

tersebut belum dapat menerapkan atau menggunakan  rumus dengan benar. 

Sehingga jawabannya belum tepat sasaran. Secara teori, ketidakmampuan siswa 

dalam menerapkan rumus pada masalah yang tepat disebabkan oleh gagalnya 

proses konstruksi atau tidak adanya kebermaknaan dalam belajar. 

Temuan yang unik pada penelitian ini adalah terjadi kesenjangan antar 

jawaban siswa.  Ada perbedaan antara jawaban siswa pada pertanyaan 

sebelumnya dengan penerapan pada soal. Hal ini nampak pada jawaban siswa 

terhadap soal nomor 2 dan nomor 3. Pada soal nomor 2 terdapat lima siswa yang 

berhasil mengelompokkan kapan bentuk rumus segitiga itu diterapkan, akan tetapi 

pada soal nomor 3 yang merupakan penerapan rumus luas daerah segitiga, hanya 

dua siswa yang berhasil menyelesaikan soal 3a, lima siswa pada soal 3c dan tidak 

ada siswa yang berhasil menyelesaikan soal 3b. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh bahwa 47,83% siswa 

memiliki kemampuan mengingat lebih baik dibanding siswa lainnya. Persentase 

tersebut menunjukkan bahwa siswa di kelas XI TKJ berada pada level 

pemahaman tingkat rendah yang pertama yaitu kemampuan mengingat konsep 

atau materi.  Sebanyak 17,39% siswa telah mencapai level pemahaman tingkat 

rendah yang kedua yaitu menerapkan konsep atau rumus untuk menyelesaikan 

masalah sederhana. Sisanya, 10,14% siswa berada pada level pemahaman tingkat 

tinggi yaitu menerapkan konsep pada masalah sederhana atau serupa.  

Persentase-persentase yang muncul tersebut dapat menunjukkan bahwa 

siswa kelas XI TKJ SMK memiliki pemahaman yang cenderung mekanikal. Yaitu 

pemahaman yang bersifat hafalan tanpa mengetahui mengapa menggunakan 
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rumus atau suatu aturan. Meskipun hanya sebagaian kecil saja yang mampu 

menerapkan rumus atau konsep pada soal rutin dan soal lain yang serupa. Faktor-

faktor yang ditengarai mempengaruhi kondisi tersebut adalah siswa belum 

mengalami belajar yang bermakna serta kurangnya pengetahuan awal siswa saat 

mempelajari materi baru. 

Tidak ada konflik kepentingan pada penelitian pendahuluan ini. Namun, 

belum dilakukan validasi terhadap instrumen penelitian yang digunakan. Sehingga 

dimungkinkan data yang terungkap pada penelitian pendahuluan ini belum 

menggambarkan dengan baik pemahaman yang dimiliki siswa. Saran untuk 

peneliti selanjutnya adalah 1) melakukan investigasi terhadap faktor-faktor 

penyebab rendahnya level pemahaman matematis siswa secara detail, 2) 

menemukan suatu cara yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran matematika. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Arikunto, S. 2006.  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 
Golkilik, H. 2015. Examining Student's Mathemathical Understanding of Geometric 

Transformations Using the Pirie-Kieren Model. Educational Sciences, Theory & 

Practice, 15(6):1531-1548.  

Hadi, S. 2016. Analisis Perkembangan Konseptual Siswa dalam Memahami 

Konsep Tinggi Segitiga. Paper presented in National Conference 

Universitas Negeri Malang: Pengembangan 4C’s dalam Pembelajaran 

Matematika, Vol 978 – 602 – 1150 – 19 – 1. 

Hendriana, H & Sumarmo, U.2014.Penilaian Pembelajaran Matematika. 

Bandung: Refika Aditama 

Hendriana, H, Rohaeti, E. E, & Sumarmo,U. 2017. Hard Skills dan Soft Skills 

Matematik Siswa.Bandung: Refika Aditama 

Hiebert, J., & Carpenter, T. P. 1992. Learning and Teaching with Understanding. 

Handbook of Research in Teaching and Learning of Mathematics (pp. 65–

97).  

Kurukkan, A. 2015. Learner and Teacher perception on Difficulties in Learning 

and Teaching Matematics: Some Implications. Paper presented in National 

Conference on Mathematics Teaching-Approaches and Challenges. 

Mousley, J. 2004. Developing Mathematical Understanding.  ICME 10: The 10th 

International Congress on Mathematical Education, ICME, [Copenhagen, 

Denmark ], pp. 1-9. 

NCTM.2000.Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA 

20191-9988 

Netti, S. 2016. The Failure to construct proof based on assimilation and 

Accomodation Framework from Piaget. International Education Studies, 

9(12) : 12 – 22. 

Permendiknas.2006.Permendiknas No. 22 Tahun 2006. http://bsnp-

indonesia.org/id/wp-content/uploads/isi/Permen_22_2006.pdf. diunduh 

tanggal 27 Oktober 2017. 

Ruseffendi, E.T. 2006. Pengantar Kepada Guru Mengembangkan Kompetensinya 

dalam Pengajaran Matematika untuk Meningkatkan CBSA. Bandung: 

Tarsito 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/isi/Permen_22_2006.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/isi/Permen_22_2006.pdf


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 888 

 

  
 

Skemp, Richard R. 2006. Relational Understanding and Instrumental 

Understanding. Mathematics Teaching in the Middle School, 12(2) : 88 – 

95.  

Sumarmo, U. 2010. Berpikir dan Disposisi Matematik. http://math.sps.upi.edu/ 

wpcontent/ uploads/2010/02/BERFIKIR-DAN-DISPOSISIMATEMATIK-

SPS-2010.pdf. diunduh tanggal 27 Oktober 2017.  
Venetia, K, Ionna, P, & Markia, S. 2016. Could Student's Evaluation be a Pleasant and 

Effective Process.Journal of Education and e-Learning Research, 3(2): 51-56. 

Warring, D. F. 2015. Teacher Evaluations : Use or Misuse. Universal Journal of 

Educational Research, 3(10):703-709.  

 

  

http://math.sps.upi.edu/%20wpcontent/%20uploads/2010/02/BERFIKIR-DAN-DISPOSISIMATEMATIK-SPS-2010.pdf
http://math.sps.upi.edu/%20wpcontent/%20uploads/2010/02/BERFIKIR-DAN-DISPOSISIMATEMATIK-SPS-2010.pdf
http://math.sps.upi.edu/%20wpcontent/%20uploads/2010/02/BERFIKIR-DAN-DISPOSISIMATEMATIK-SPS-2010.pdf


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 889 

 

  
 

KESALAHAN SISWA KELAS X  

DALAM MENGONSTRUKSI KONSEP LOGARITMA  

 

Agus Hidayat1), Cholis Sa’dijah2), I Made Sulandra3) 

1,2,3) Universitas Negeri Malang 

hidayatmates@gmail.com  

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengkaji kesalahan 

siswa dalam mengontruksi logaritma di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Pasuruan pada akhir semester genap tahun pelajaran 

2016/2017.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan subjek 3 siswa kelas X IPA yang berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. Instrumen penelitian berupa soal-soal algoritma 

dan pedoman wawancara. Kesimpulan dari penelitian adalah subjek 

S1 mengalami kesalahan lubang konstruksi. Sedangkan subjek S2 dan 

S3 mengalami kesalahan pseudo konstruksi, lubang konstruksi, mis-

analogical konstruksi dan mis-logical konstruksi. 

Kata kunci :  kesalahan, konstruksi, logaritma 

 

 

Matematika adalah suatu cara dalam menggunakan informasi maupun 

pengetahuan tentang bentuk, ukuran dan berhitung serta menggunakan hubungan 

antara informasi dan pengetahuan dalam meyelesaikan permasalahan (Mulyono, 

1999). Dengan belajar matematika diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis, logis, efektif, efisien dan sistematis dalam memecahkan suatu 

masalah. Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam menyusun 

pengetahuan dari interaksi lingkungan belajarnya secara aktif (Subanji, 2015).  

Dalam proses belajar tidak hanya menyangkut aktivitas fisik tetapi yang 

terpenting menyangkut kegiatan otak, yaitu berpikir. 

Salah satu ruang lingkup materi matematika pada tingkat SMA adalah 

logaritma. Penerapan yang luas dalam kehidupan sehari-hari menjadi dasar 

mengapa logaritma banyak dikembangkan selain dibidang matematika. Dalam 

bidang psikologi materi logaritma digunakan untuk menguji daya ingat seseorang. 

Pada ilmu komputer, materi ini menjadi materi dasar yang harus dipelajari dalam 

memahami algoritma dan bahasa pemrograman komputer. 

Masalah yang berkaitan dengan belajar matematika adalah banyaknya 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

Jenis-jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-

soal matematika menurut Subanji (2015) antara lain kesalahan interpretasi bahasa 

maupun kesalahan teknis pada perhitungan dalam mengerjakan soal-soal.  

Menurut Sukirman, kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal yang 

benar secara sistematis, konsisten, maupun insedental pada daerah tertentu. 

Basuki (2006) mengungkapkan kesalahan siswa yang terjadi dalam 

menyelesaikan soal adalah kesalahan konsep, kesalahan operasi dan kesalahan 

ceroboh. Dari beberapa pendapat peneliti sebelumnya, kesalahan konsep adalah 

jenis yang paling sering dijumpai. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

mailto:hidayatmates@gmail.com
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matematika perlu mendapatkan perhatian, karena akan berdampak pada proses 

pemahaman konsep matematika berikutnya. 

Menurut Subanji (2015) kesalahan konstruksi konsep matematika terdiri 

dari (1) pseudo konstruksi, (2) lubang konstruksi, (3) Mis-analogical konstruksi, 

(4) Mis-logical konstruksi. Kesalahan berpikir pseudo siswa dalam 

mengkonstruksi konsep matematika ada dua jenis kesalahan, yakni berpikir 

pseudo “benar” dan berpikir pseudo “salah”. Pseudo benar terjadi saat siswa 

menjawab benar tetapi alasan kurang tepat. Pseudo salah terjadi saat siswa 

menjawab salah, setelah dilakukan refleksi, siswa bisa menyelesaikan. Lubang 

konstruksi terjadi saat siswa pernah menerima konsep yang diajarkan tetapi dalam 

penerimaan konsep tersebut tidak utuh. Mis-analogical konstruksi terjadi saat  

siswa salah mengonstruksi konsep dalam matematika. 

 Penelitian ini mengeksplorasi kesalahan siswa dalam mengonstruksi 

konsep logaritma maupun operasi yang berkaitan dengan logaritma. Dimana 

logaritma didefinisikan sebagai operasi matematika yang merupakan kebalikan 

(atau invers) dari eksponen atau pemangkatan. Definisi logaritma adalah jika dan 

hanya jika   ab = c maka log c = ba  dengan a > 0, a ≠ 1 dan c > 0 (Rosihan, 

2014). 

Berdasarkan hasil observasi lapangan di SMA N 1 Pasuruan pada akhir 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017, masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan pada materi logaritma atau tidak selesai dalam mengerjakan soal 

logaritma dikarenakan tidak memahami langkah pengerjaan yang menggunakan 

definisi atau sifat logaritma. Berdasarkan uraian di atas tujuan dari penelitian ini 

adalah  untuk mengetahui kesalahan siswa dalam memahami ekspresi logaritma. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasuruan di 

kelas X IPA pada akhir semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada proses pengkajian kesalahan 

siswa. Instrumen pengumpul data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

dalam mengumpulkan data agar menjadi mudah dan sistematis (Trianto, 2010). 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen inti dan penunjang. Instrumen inti 

adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 

data, penganalisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian. Instrumen penunjang 

terdiri dari : a) Tes tertulis yang berbentuk pernyataan benar salah yang disertai 

alasan b) Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang 

lebih jelas dan akurat.  

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang dinyatakan 

oleh Creswell (2012),  yaitu  menyiapkan  dan  mengorganisir  data  untuk  

analisis;  mengeksplorasi  dan mengkode  data untuk  membangun  deskripsi  dan  

tema;  representasi  dan  pelaporan temuan;  interpretasi  temuan;  serta  

memvalidasi  keakuratan  temuan.  Hasil temuan  yang  diperoleh  akan divalidasi 

dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan proses memverifikasi 

bukti dari individu yang  berbeda, jenis  data atau pengumpulan  data dalam  

deskripsi dan   pokok  pikiran  pada penelitian  kualitatif  (Creswell,  2012).   

Jumlah partisipan pada penelitian ini adalah tiga siswa kelas X IPA 1 yang 

telah menerima materi logaritma terdiri dari siswa dengan kemampuan tinggi, 
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siswa dengan kemampuan sedang dan siswa dengan kemampuan rendah. 

Instrumen pendukung dibuat dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Contoh instrumen pendukung sebelum dilakukan wawancara 

Jawablah pernyataan berikut dengan memberi tkamu ( x ) pada kolom benar atau salah, serta 

tuliskan alasannya! 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data yang ada pada penelitian ini adalah berupa lembar jawaban tertulis 

hasil pengerjaan siswa terhadap soal pernyataan benar salah yang diberikan dan 

hasil wawancara. Data ini yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan 

siswa. Pada pernyataan “Dengan menggunakan definisi logaritma , jika (– 4)2 = 

16 maka – 4log 16 = 2, dua subjek menjawab benar dan satu subjek menjawab 

salah Kemudian dilakukan wawancara oleh peneliti untuk mengetahui pola 

berpikir siswa. Dari hasil wawancara dengan ketiga subjek, diperoleh data bahwa 

dua subjek mengalami pseudo benar dan satu subjek mengalami pseudo salah.  

Bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

logaritma dapat dilihat pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Jenis Kesalahan Siswa 

No 

Soal 
Soal 

Jenis Kesalahan 

Pseudo 

Konstruksi 

Lubang 

Konstruksi 

Mis-

analogical 

Konstruksi 

Mis-logical 

Konstruksi 

1 

Dengan menggunakan definisi 

logaritma , jika (– 4)2 = 16 maka – 

4log 16 = 2 

S2, S3 S1, S2, S3 S2, S3 S3 

3 
Jika log 2 = p dan log 3 = q maka 

log 6 = pxq 
S2, S3 S2, S3 S2, S3 S3 

Keterangan: 

S1 : subjek kesatu yang mewakili kelompok siswa dengan kemampuan tinggi. 

S2 : subjek kedua yang mewakili kelompok siswa dengan kemampuan sedang. 

S3 : subjek ketiga yang mewakili kelompok siswa dengan kemampuan rendah. 

 

Berikut hasil pengerjaan subjek 1 dalam masalah definisi logaritma 

 
Gambar.1 Hasil jawaban S1 pada soal no.1 

 

NO PERNYATAAN BENAR SALAH 

1 Dengan menggunakan definisi logaritma , jika (– 4)2 = 16 

maka – 4log 16 = 2 

  

ALASAN: 

NO PERNYATAAN BENAR SALAH 

3 Jika log 2 = p dan log 3 = q maka log 6 = pxq   

ALASAN: 
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Dari hasil pekerjaan S1, terlihat jawaban S1 benar, tetapi dalam memberi 

alasan kurang tepat. Seharusnya menggunakan alasan a>0, a≠1 dan b>0. Hal ini 

disebabkan karena lupa.  Berikut wawancara yang terjadi: 
P : Coba kamu baca lagi alasan jawaban pada soal no.1 

S1 : a log b sama dengan c 

P : Dari jawaban Kamu, jelaskan maksud dari anak panah pada tulisan tersebut! 

S1 : Anak panah itu maksudnya syarat dari alog b = c adalah a>0, pada soal nilai a = -4 maka 

yang saya silang jawaban salah. 

P : Lalu bagaimana hasilnya jika a =1. 

S1 :Emh...gak bisa pak,... 1 pangkat berapapun tidak ada yang sama dengan 16. Hehehe...iya 

pak harusnya a >0 dan a tidak sama dengan 1. 

 

Dari uraian di atas subjek S1 belum mengunakan konsep yang benar sehingga 

proses berpikirnya tidak utuh atau mengalami lubang konstruksi, hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Syaeruldinata (2016). Selaras juga dengan hasil penelitian 

oleh Vinner (1997). 

Kemudian peneliti mewawancarai soal nomer 3, dengan bentuk soal seperti 

gambar 2 dibawah ini. 

 

 
Gambar 2. hasil jawaban S1 pada soal No. 3 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek 1, untuk menganalisis 

pemahaman subjek tentang salah satu sifat logaritma. 

P : Coba kamu baca lagi alasan jawaban pada soal no.3 

S1 :Log 2 ditambah log 3 sama dengan log dalam kurung dua kali 3. Log 2 sama 

dengan p, log 3 sama dengan q log dalam kurung dua kali 3 sama dengan 6. 

Jadi p tambah q sama dengan log 6 

P : Bagaimana pendapatmu sekarang tentang alasan yang kamu tulis? 

S1 : Menurut saya benar pak. 

P : Bisa kamu jelaskan. 

S1 : Dalam sifat logaritma kan log a tambah log b sama dengan log dalam 

kurung a kali b. sehingga saya tulis seperti itu pak. 

 

Dari uraian wawancara tersebut, peneliti meyimpulkan bahwa subjek 1 tidak 

mengalami pseudo konstruksi, lubang konstruksi, Mis-analogical konstruksi 

maupun Mis-logical Konstruksi, karena subjek 1dapat menjawab soal no. 3 

dengan alasan yang  benar dalam menganalogikan sifat logaritma. 

Berikut ini hasil pekerjaan subjek 2 dalam masalah definisi logaritma, 

terlihat pada gambar 3. 
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Gambar.3 Hasil jawaban S2 pada soal no.1 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek 2, untuk menganalisis 

pemahaman subjek tentang definisi logaritma.  
 

P : Coba kamu baca lagi alasan jawaban pada soal no.1 baris terakhir 

S2 : Negatif empat log enam belas sama dengan dua, salah. Maka dua sama dengan empat log 

enam belas 

P : Mengapa negatif empat bukan termasuk bilangan riil 

S2 : saya agak lupa pak, dibuku seperti itu. 

P : Syarat yang ada pada definisi logaritma apa saja. 

S2 : (mikir agak lama) apa ya pak. Saya lupa pak  

P : Kamu yakin dengan jawabanmu 

S2  : emm.. agak yakin pak ( hehehe). 

P : baik kalau begitu 

 

Dari uraian wawancara tersebut, peneliti meyimpulkan bahwa subjek S2 

mengalami proses berpikir tidak utuh atau mengalami lubang konstruksi, hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Syaeruldinata (2016). Selaras juga dengan hasil 

penelitian oleh Vinner (1997).. 

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan subjek 2 untuk soal no 

3 seperti pada gambar 4 berikut. 

 

 
Gambar 4. hasil jawaban S3 pada soal no.3 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek 2, untuk menganalisis 

pemahaman subjek tentang salah satu sifat logaritma. Dari hasil jawabannya 

subjek 2 tidak memahami sifat-sifat yang ada pada logaritma sehingga kurang 

tepat alasannya. 

 
P : apakah kamu yakin dengan jawabanmu itu. 

S2 : iya pak. 

P : mengapa tadi menulis alasan jawaban kamu seperti itu? 

S2  : karena enam sama dengan dua kali tiga. Jadi log 6 sama dengan log2 kali log 3 

P : menurutmu sudah benar... 

S2 : iya pak, menurut saya benar pak. 

P : tidak ada alternatif jawaban yang lain. 

S2 : tidak pak 

P : jadi yakin jawaban kamu benar. 

S2 : iya pak yakin. 
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Dari paparan wawancara terhadap subjek S2, peneliti meyimpulkan bahwa 

subjek S2 mengalami pseudo konstruksi, lubang konstruksi, mis-analogical 

konstruksi maupun mis-logical konstruksi. Itu terjadi disebabkan dalam 

menjawabnya tidak dipahami maksud dari soal dan subjek lupa akan sifat-sifat 

yang ada pada materi logaritma. Juga dalam menganalogikan perkalian pada 

logaritma disamakan dengan perkalian pada bilangan riil. Akibatnya subjek S2 

dalam menjawabnya tidak tepat dan dalam memberi alasan kurang tepat. 

Berikut hasil pengerjaan subjek 3 dalam masalah definisi logaritma 

 

 
Gambar.5 Hasil jawaban S3 pada soal no.1 

 

Dari hasil pekerjaan S3, terlihat jawaban S3 salah dan alasan kurang tepat. 

Karena S3 lupa dengan sifat-sifat pada logaritma. Berikut wawancara yang terjadi. 

 
P : Coba kamu baca lagi alasan jawaban pada soal no.1 

S3 : Min empat log enam belas sama dengan 2. Karena min empat kali min empat sama dengan 

enam belas atau min empat kuadrat sama dengan enam belas. 

P : Apakah syarat dari definisi logaritma? 

S3 : Ehmmm...(mencoba berpikir). Waduh, saya lupa pak. 

P : Bisa jelaskan alasan dari jawabanmu. 

S3 : Ya seperti yang saya tulis itu pak. 

 

Dari uraian wawancara terhadap subjek S3, peneliti meyimpulkan bahwa, S3 

dalam menjawab tidak memahami maksud dari soal dan subjek lupa tentang sifat-

sifat pada logaritma. Juga dalam menganalogikan perkalian pada logaritma 

disamakan pada perkalian bilangan riil. Akibatnya subjek S3 dalam menjawab 

tidak tepat dan dalam memberi alasan kurang tepat. Hal ini selaras dengan hasil 

penelitian Subanji (2013). Sehingga subjek S3 mengalami pseudo konstruksi, 

lubang konstruksi, mis-analogical konstruksi maupun mis-logical konstruksi 

Kemudian peneliti mewawancarai soal nomer 3, dengan bentuk soal seperti 

gambar 6. 

 
Gambar 6. hasil jawaban S3 pada soal no.3 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek , untuk menganalisis 

pemahaman subjek tentang salah satu sifat logaritma. 
P : Apakah kamu yakin dengan jawabanmu itu. 

S3 : Iya pak, kayaknya seperti itu, tapi saya agak lupa. 
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P : Bisa kamu jelaskan. 

S3 : 6 itukan 2 kali 3. Jadi kalau log 6 berarti sama saja log 2 kali log 3 pak. 

P : Yakin jawaban kamu benar. 

S3 : Iya pak, seingat saya rumusnya seperti itu. 

 

Dari uraian wawancara tersebut, peneliti meyimpulkan bahwa subjek S3 

mengalami pseudo konstruksi, lubang konstruksi, Mis-analogical Konstruksi 

maupun Mis-logical Konstruksi. Karena dalam menjawab tidak memahami 

maksud dari soal dan subjek lupa tentang sifat-sifat pada logaritma. Dalam 

menganalogikan perkalian pada logaritma disamakan dengan perkalian pada 

bilangan riil. Kesalahan dalam distorsi sifat logaritma yang dialami S3 sesuai 

dengan hasil penelitian Liang dan Wood (2005), juga selaras dengan hasil 

penelitian Ganesan dan Dindyal (2014) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan wawancara mengenai kesalahan siswa dalam 

memahami konsep logaritma diperoleh hasil penelitian bahwa kesalahan siswa 

yang paling banyak di pseudo konstruksi. Dikatakan mengalami pseudo karena 

pada dasarnya siswa mampu menyelesaikan soal tetapi dalam memberikan 

alasannya masih kurang tepat. Siswa hanya menyandarkan penjelasan pada buku 

pegangan siswa tanpa mengingat konsep bahwa definisi logaritma merupakan 

invers dari materi bilangan berpangkat. Sedangkan pada sifat-sifat logaritma, 

siswa mengalami lubang konstruksi dan mis-analogical konstruksi. Mis-

analogical konstruksi terjadi ketika siswa menganalogikan operasi pada logaritma 

sama saja dengan operasi pada bilangan riil tanpa memahami sifat-sifat yang ada 

pada logaritma. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyarankan untuk 

mengeksplorasi jenis-jenis kesalahan siswa yang terjadi pada persamaan dan 

pertidaksamaan logaritma, sehingga dari penelitian itu, dapat digunakan untuk 

mengembangkan pembelajaran pada logaritma maupun matematika secara umum. 
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Abstrak 

Kesalahan konstruksi pemecahan masalah merupakan 

penyimpangan langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa dalam 

proses mengonstruksi penyelesaian masalah. Terdapat empat jenis 

kesalahan konstruksi pemecahan masalah, seluruhnya kesalahan 

interferensi berpikir, kesalahan menggunakan konsep, kesalahan 

dalam bernalar dan kesalahan dalam koneksi matematika. Tujuan 

penelitian deskriptif  kualitatif ini adalah mengetahui persentase 

kesalahan konstruksi terbesar siswa SMK dalam memecahkan 

masalah matematika pada materi pola bilangan berdasarkan keempat 

jenis kesalahan konstruksi tersebut. Subyek penelitian ini adalah 30 

siswa SMK yang memecahkan masalah pola bilangan, yang 

selanjutnya dilakukan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa persentase kesalahan konstruksi terbesar siswa SMK dalam 

memecahkan masalah matematika pada materi pola bilangan adalah 

kesalahan dalam bernalar sebesar 87%, sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki kemampuan bernalar siswa 

SMK 

Kata kunci: Kesalahan konstruksi, Pemecahan Masalah, Masalah 

Matematika 

 

 

 

Perbaikan mutu sekolah menengah kejuruan dapat dilakukan dengan focus 

pada perbaikan proses pembelajaran. Berdasarkan NCTM (2000), standar proses 

pembelajaran matematika tersebut yaitu kemampuan pemecahan masalah, 

kemampuan penalaran dan pembuktian , kemampuan komunikasi, kemampuan 

representasi, dan kemampuan koneksi matematika. Matematika sebagai wahana 

pendidikan tidak hanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya 

mencerdaskan  siswa, tetapi dapat pula untuk membentuk kepribadian siswa 

serta mengembangkan ketrampilan tertentu dari masalah matematika 

(Soedjadi,2000).Menurut Russeffendi (2006:326), masalah matematika 

merupakan masalah bagi seseorang jika persoalan tersebut baru dikenalnya dan 

belum memiliki prosedur atau algoritma tertentu untuk menyelesaikannya.  

Dalam menghadapi masalah matematika, siswa tidak dapat dengan segera 

memperoleh pemecahannya. Oleh karena itu, guru harus membantu siswa untuk 

memahami makna dari kata-kata atau istilah dalam masalah tersebut, memotivasi 

mereka untuk senantiasa berusaha menyelesaikannya dan menggunakan 

pengalaman yang ada dalam memecahkan masalah, sehingga siswa tidak mudah 

putus asa ketika menghadapi suatu masalah (Fadillah,2009). Pemecahan masalah 
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merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang mencakup masalah 

tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan 

masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, 

membuat model matematika, menyelesaikan masalah,dan menafsirkan solusinya. 

Kemampuan pemecahan masalah penting bagi siswa untuk menggali ide 

matematisnya (Charles,2009). Selain itu, kemampuan pemecahan masalah juga 

untuk memahami konsep matematika dan hubungan antar konsep 

(Novotna,dkk,2014). Siswa dapat memahami dan menyelesaikan suatu masalah 

yang nyata dengan menggunakan kemampuan pemecahan masalahnya 

(Giganti,2007; Femiano,2003). Semakin baik kemampuan pemecahan masalah 

siswa, maka semakin besar pula peluangnya untuk menghadapi tantangan 

kehidupan yang selalu berubah (Subanji,2015). Oleh karena itu, kemampuan 

pemecahan masalah sangatlah penting bagi siswa, terutama siswa SMK, yang 

lulusannya dipersiapkan untuk siap kerja pada bidang /jurusannya masing-

masing. 

Belum optimalnya pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 

dan penekanan pembelajaran pada prosedur, mengakibatkan terjadinya kesalahan 

dalam konstruksi pemecahan masalah matematika. Kesalahan konstruksi 

pemecahan masalah merupakan penyimpangan langkah-langkah yang dilakukan 

oleh siswa dalam proses mengonstruksi penyelesaian masalah. Menuru Subanji 

(2015), Kesalahan konstruksi pemecahan masalah terjadi dalam berbagai bentuk, 

antara lain: interferensi berpikir, kesalahan dalam menggunakan konsep, 

kesalahan dalam dalam bernalar, dan kesalahan dalam koneksi matematis  

Interferensi berpikir dalam memecahkan masalah terjadi ketika siswa 

memiliki konstruksi dua konsep atau lebih yang berlainan yang mana kedua 

konsep atau lebih tersebut saling terkait. Interferensi berpikir terjadi karena 

dalam proses pembelajaran, konsep-konsep matematika diajarkan kepada siswa 

secara terpisah, diikuti dengan contoh-contoh terpisah dan masalah masalah yang 

diberikan juga terpisah(subanji,2015) 

Artikel ini membahas tentang hasil kajian yang dilakukan terhadap siswa 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam memecahkan masalah 

matematika. Kajian tersebut dilakukan untuk melihat secara lebih detil tipe-tipe 

kesalahan siswa khususnya dari aspek berpikir pada saat mereka mengkonstruksi 

pemecahan masalah matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang 

dilaksanakn pada SMK di Tuban. Untuk mengetahui kesalahan konstruksi siswa 

SMK dalam memecahkan masalah matematika maka peneliti mengambil secara 

acak 1 kelas dari 10 kelas XII pada sekolah tersebut, dengan jumlah siswa 

sebanyak 30 siswa. Selanjutnya siswa dalam satu kelas tersebut diberi suatu 

masalah matematika (lihat gambar 1), kemudian diminta untuk mengerjakan / 

memecahkan masalah tersebut. Pekerjaan siswa tersebut diperiksa dan 

diidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan. Identifikasi ini bertujuan untuk 

membuat dugaan mengenai jenis-jenis kesalahan konstruksi dalam memecahkan 

masalah tersebut, untuk memastikan dugaan tersebut dilakukan wawancara dengan 

beberapa siswa yang melakukan jenis kesalahan yang sama.  
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Masalah matematika yang diberikan merupakan masalah matematika pola 

bilangan, yang disajikan pada gambar 1 di bawah ini: 

 

Perhatikan gambar menara dengan ketinggian 6 kubus di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 : Masalah matematika pada materi pola bilangan  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pekerjaan siswa , pengamatan dan wawancara dapat dilihat 

kesalahan kesalahan konstruksi dalam memecahkan masalah matematika yang 

dilakukan 30 siswa SMK, yang disajikan pada Tabel.1 sebagai berikut. 

 
Tabel 1 : kesalahan konstruksi pemecahan masalah pada 30 siswa SMK 

 
 

Berdasarkan data di atas, terdapat 4 siswa (13%) SMK yang tidak 

melakukan kesalahan konstruksi pemecahan masalah, 17 siswa (57%) SMK yang 

melakukan keempat kesalahan konstruksi pemecahan masalah, dan 2 siswa (7%) 

SMK yang benar dalam menggunakan konsep namun melakukan kesalahan 

bernalar. 

 

Kesalahan dalam Interferensi berpikir 

Berdasarkan hasil pekerjaan 30 siswa SMK tersebut, 80% siswa mengalami 

kesalahan interferensi berpikir. Kesalahan interferensi berpikir yang dilakukan 

ketika siswa salah memahami dua konsep yang berlainan namun saling terkait 

Kesalahan Konstruksi Pemecahan Masalah Siswa SMK

Kesalahan Kesalahan Kesalahan Kesalahan Kesalahan Kesalahan Kesalahan Kesalahan

Interferensi Menggunakan Bernalar Koneksi Interferensi Menggunakan Bernalar Koneksi 

berpikir Konsep Matematika berpikir Konsep Matematika

1 x x x x 16 v v v v

2 x x x X 17 v v v v

3 x x v x 18 v v v v

4 x x v x 19 v v v v

5 x x x x 20 v v v v

6 v v v x 21 v v v v

7 x x x x 22 v v v v

8 v v v v 23 v v v v

9 v v v v 24 v v v x

10 v v v v 25 v v v x

11 v v v x 26 v v v v

12 v v v x 27 v v v v

13 v v v v 28 v v v v

14 v v v x 29 v v v x

15 v v v v 30 v v v v

jumlah 24 24 26 17

Ket: x : tidak melakukan kesalahan persentase 80% 80% 87% 57%

v : melakukan kesalahan

Kesalahan Konstruksi Pemecahan Masalah Kesalahan Konstruksi Pemecahan Masalah

Resp. Resp.

a. Berapa banyak kubus yang digunakan untuk membuat 

menara tersebut? 

b. Berapa banyak kubus yang digunakan untuk membuat 

menara dengan ketinggian 12 kubus? (menara memiliki 

pola yang sama seperti gambar di atas) 

c. Bagaimana kamu menghitung banyaknya kubus yang 

digunakan untuk membuat menara dengan ketinggian n 

kubus? 
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yaitu konsep banyak nya kubus saat ketinggian 12 kubus dikaitkan dengan konsep 

banyaknya kubus saat ketinggian 6 kubus 

 

gambar di bawah ini, menunjukkan siswa mengalami interferensi berpikir yang 

dapat menghambat proses belajar. 

 

 
Gambar.2 (kesalahan interferensi berpikir oleh responden 18 dan responden 11) 

 

Untuk mengetahui mengapa siswa melakukan kesalahan, Wawancara pun 

dilakukan pada responden 11.  

 

P  : coba lihat jawaban mu yang bagian b, kenapa jawabannya 132?”  

R11  : “karena banyaknya kubus saat tinggi 6 kan 66, jadi banyak kubus saat 

tinggi 12 berarti 2 kalinya dari banyak kubus tinggi 6. 

P   : “apakah kamu yakin dengan pemikiran mu tersebut?”  

R11  : iya bu. 

P  : apakah kamu bisa menggambarkan menara tersebut dengan tinggi 12 

sesuai pemahaman mu tersebut? 

R11  : bisa saya bayangkan bu, seperti ditumpuk di atasnya. 

P   : apakah pertanyaan pada soal , menginginkan gambar seperti yang kamu 

bayangkan tersebut. 

R11  : oya bu, tidak.  

P   : apakah tadi kamu paham betul akan maksud soal tersebut. 

R11 : iya bu, saya tadi sedikit bingung dengan maksud soal tersebut dan lagi 

pula saya takut waktunya habis. 

 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, bahwa siswa salah memahami 

banyaknya kubus saat ketinggian 12 kubus yang dikaitkan dengan saat ketinggian 

6 kubus. Hal ini dikarenakan siswa tersebut belum memahami soal / masalah yang 

diberikan. Disamping itu alasan lainnya karena takut kehabisan waktu.  

Merujuk pada pendapat Sahriah (2012) bahwa penyebab mahasiswa 

melakukan kesalahan dalam memahami makna soal antara lain : (1) mahasiswa 

tidak mampu menyampaikan hal – hal yang ditanyakan, (2) mahasiswa tidak 

mampu menyampaikan hal–hal yang diketahui dan ditanyakan, dan (3) mahasiswa 

mengalami kesalahan dalam menginterpretasi bahasa. Temuan serupa menurut 

Widodo (2013), menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan kesalahan 

memahami soal/masalah yang diberikan mengakibatkan mereka tidak mampu 

menyelesaikan masalah pada tahap berikutnya. Sehingga Untuk mengonstruksi 

pemecahan masalah, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka 

kerja asimilasi dan akomodasi untuk mengeksplorasi proses terjadinya interferensi 

berpikir (Sukoriyanto,2017) 

 

Kesalahan dalam menggunakan konsep  

Pada soal tersebut, diperoleh bahwa 24 siswa (80%) mengalami kesalahan 

dalam menggunakan konsep, dan 6 siswa (20%) dapat menggunakan konsep 
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dengan benar. Dugaan kesalahan dalam menggunakan konsep ketika siswa salah 

dalam menghitung banyak kubus dengan ketinggian 6 kubus dan atau ketika siswa 

salah dalam menggunakan konsep pola bilangan.  

Gambar di bawah ini, menunjukkan siswa mengalami kesalahan dalam 

menggunakan konsep (tampak pada kasus 1 dan kasus 2 di bawah ini!) 

Kasus 1: 

 

Gambar.3 (kesalahan menggunakan konsep oleh responden 17) 

 

Untuk mengetahui mengapa siswa melakukan kesalahan, Wawancara pun 

dilakukan pada ketiga responden di atas. 

 

P  : “jawabanmu yang a. 72 dari mana mas?’  

R17 : saya menghitung kubusnya satu persatu bu  

P  : “coba kamu hitung ulang!” 

R17 : siswa menghitung ulang kubus tersebut satu persatu, setelah diamati 

ternyata terdapat kesalahan saat membilang bilangan 

 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, bahwa siswa yang melakukan kesalahan 

menggunakan konsep dikarenakan siswa salah saat menghitung manual banyak 

kubus pada gambar menara karena melakukan kesalahan dalam membilang 

bilangan, hal ini dikarenakan siswa tidak focus dan terburu-buru saat mengerjakan 

soal. 

Kasus 2: 

 
Gambar.4 (kesalahan menggunakan konsep oleh responden 16) 

 

Untuk mengetahui mengapa siswa melakukan kesalahan, Wawancara pun 

dilakukan pada responden 16.  

 

P  : coba lihat jawaban mu yang bagian b, kenapa kok kamu menggunakan 

rumus Un? 

R16  : iya bu, karena banyak kubus saat ketinggian 12 . saya misalkan U12.  

P  : trus alasan kamu, kenapa menggunakan rumus Un= a+(n-1)b? 

R16  : karena rumus Un yang saya tahu itu bu. 

P : apa kamu tahu bagaimana mendapatkan rumus Un tersebut? 

R16  : tidak bu 

P  : apakah kamu sudah pernah diajarkan guru mu untuk mendapatkan 

rumus Un tersebut? 

R16  : belum pernah bu, seingat saya materi pola itu di kelas XI, sehingga 

materi matematika di kelas XI dimapatkan karena waktunya terpotong 

magang bu.jadi hanya diajarkan rumus-rumusnya saja bu 
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Dari hasil wawancara yang diperoleh pada kasus 2, bahwa siswa yang melakukan 

kesalahan menggunakan konsep dikarenakan siswa salah dalam merumuskan Un, 

siswa tidak memahami bagaimana mendapatkan rumus Un tersebut, hal ini 

disebabkan siswa menerima materi pola hanya diberikan rumus Un dan Sn, tidak 

dibahas bagiamana mendapatkan rumus Un tersebut, karena waktu belajar mereka 

disekolah terpotong magang selama 5 bulan saat kelas XI.  

Berdasarkan uraian kasus 1 dan kasus 2 di atas, bahwa kesalahan siswa 

SMK dalam menggunakan konsep dikarenakan kurangnya pemahaman konsep 

tentang pola bilangan dan kecenderung siswa selalu mengerjakan secara 

procedural tanpa memahami permasalahannya terlebih dahulu. 

Hal ini sesuai dengan langkah pemecahan masalah polya yang kedua, 

yaitu kesalahan membuat rencana . pada langkah kedua polya ini, kesalahan 

membuat rencana terjadi karena kesalahan konsep atau kesalahan prinsip. 

Kesalahan konsep terjadi dikarenakan siswa tidak memahami konsep pembuktian 

suatu teorema atau suatu sifat. Siswa yang melakukan kesalahan konsep, jawaban 

masalahnya hanya sampai pada tahap pertama (memahami masalah). Pada tahap 

membuat rencana tidak ada langkah – langkah menyelesaikan masalah. Kesalahan 

prinsip terjadi karena mahasiswa tidak mampu menyampaikan syarat cukup 

(rumus) dengan benar. (Widodo, 2013). 

 

Kesalahan dalam Bernalar 

Pada soal tersebut, diperoleh bahwa 26 siswa (87%) melakukan kesalahan 

bernalar dan 4 siswa dapat bernalar cukup baik. Siswa dapat bernalar pada 

masalah tersebut,  jika siswa dapat menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu 

pernyataan baru yang bersifat umum (general) berdasarkan pada beberapa 

pernyataan khusus yang diketahui benar. Rumus itu dapat ditemukan sendiri oleh 

peserta didik dengan penalaran induktif. 

Dalam hal ini, Siswa melakukan kesalahan bernalar ketika siswa tidak dapat 

menyimpulkan pola perhitungan / cara menghitung banyaknya kubus saat 

ketinggian n kubus, berdasarkan pola perhitungan banyak kubus saat ketinggian 6 

kubus dan 12 kubus.  

 

Gambar di bawah ini, menunjukkan siswa mengalami kesalahan dalam bernalar. 

 
Gambar.5 (kemampuan bernalar oleh responden 3 dan responden 13) 

 

Untuk mengetahui mengapa siswa melakukan kesalahan, Wawancara pun 

dilakukan pada responden 3.  

 

P  : coba lihat jawaban mu c, kenapa jawaban mu yang c seperti itu? 

R3 : iya bu, menghitung banyaknya kubus yang digunakan untuk membuat 

menara dengan ketinggian kubus.  

P  : wah bacanya lebih teliti dan perlahan  dong! 
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R3  : oya bu, ketinggian n kubus, bukan ketinggian kubus.  

P  : kamu paham ketinggian n kubus itu apa? n itu apa mas? 

R3  : tinggi menara sebanyak n kubus , ya itu bu, saya masih bingung n itu apa? 

P : n itu bilangan asli yang menyatakan tinggi menara dan banyaknya 

terserah kamu. Setelah kamu tahu n, apakah kamu bisa mengerjakan soal 

bagian ini dengan benar? 

R3  :berarti disuruh buat rumus n ya bu, wah saya tidak bisa bu, tidak tahu 

caranya?  

P  : kan sudah diajari guru mu bab ini? 

R3  :bab barisan memang sudah bu, tapi ga tahu diajari cara menemukan 

rumus, selalu dilewati bu, karena terlalu lama. 

 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, bahwa siswa yang melakukan 

kesalahan bernalar dikarenakan siswa tersebut kurang cermat dalam memahami 

soal dan belum pernah dilatih gurunya dalam bernalar atau menarik kesimpulan, 

khususnya secara induktif. Hal ini sesuai dengan penelitian Wahyudin (1999), 

bahwa siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Pada kenyataannya, lemahnya kemampuan bernalar siswa SMK 

dikarenakan model pembelajaran matematika kurang mendorong siswa 

berinteraksi dengan sesama siswa dalam belajar, dan kurang mendorong siswa 

menggunakan penalaran. Siswa belajar secara individual, terisolasi, bekerja 

sendiri dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematika (Davidson, 

1990). Temuan serupa juga menyatakan bahwa kemampuan penalaran khususnya 

generalisasi pola visual, penalaran proposional berkontribusi terhadap 

kemampuan memecahkan masalah(Suzana, 2003). 

 

Kesalahan dalam koneksi matematika 

Pada soal tersebut, diperoleh bahwa 17 siswa (57%) melakukan kesalahan 

dalam koneksi matematika internal , 13 siswa (43%) sudah dapat melakukan 

koneksi matematika internal dengan cukup baik. Siswa dapat melakukan koneksi 

matematika pada masalah ini dengan baik ketika siswa dapat mengkaitkan 

fakta/keadaan nyata (menara) dengan permasalahan matematika yang diberikan. 

 

Gambar di bawah ini, menunjukkan siswa mengalami kesalahan dalam koneksi 

matematika(disajikan dalam kasus 3 dan kasus 4) 

Kasus 3: 

 
Gambar.6 (kesalahan koneksi matematika internal oleh responden 8) 

 

Untuk mengetahui mengapa siswa melakukan kesalahan, Wawancara pun 

dilakukan pada responden 8.  

 
P  : “Mbak, 61 nya dari mana?’  

R8  : “dari (15 x 4)+1  

P  : “kok ditambah 1?, 1 dari mana?”  

R8  : pada gambar kan terlihat ditambah 1 bu. 

P : berarti, menurut kamu di bawah 1 kubus tersebut tidak ada kubus dibawahnya? 

R8  : iya bu 
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P  : coba bayangkan, apakah mungkin hal itu terjadi? Misalkan di bawah 1 kubus tersebut tidak 

ada kubus dibawahnya, apakah kubus tersebut tidak jatuh ke bawah? 

R8 : oya bu, berarti ada 5 kubus dibawah 1 kubus tersebut.  

P  : menurutmu apa yang membuatmu salah mengerjakan soal ini? 

R8 : mungkin kurang teliti dalam menentukan kubus yang akan saya hitung 

P  : apakah kamu tadi tidak mengkoreksi kembali jawaban yang kamu tulis? 

R8 : tidak pernah bu. 

P : kenapa? 

R8 : jika tidak diingatkan, ya saya tidak koreksi lagi, karena saya yakin dengan jawaban saya 

 

Kasus 4 

 
Gambar.7 (kesalahan koneksi matematika intern oleh responden 15) 

 

Untuk mengetahui mengapa siswa melakukan kesalahan, Wawancara pun 

dilakukan pada responden 15.  

 

P  : “jawabanmu yang a, 16 nya dari mana?’  

R15  : “dari 15 +1  

P  : “kalau 15 nya dari mana?” 

R15  : saya hitung banyaknya kubus setiap sisisnya bu 

P : apakah kamu menghitungnya dengan manual?/membilang kubus satu 

persatu 

R15  : iya bu 

P  : Sekarang kamu lihat lagi gambar menara, apakah 1 kubus yang kamu 

tambahkan ada di setiap sisinya? 

R15  : oya bu, 1 kubus yang saya tambahkan ternyata ada di tengah- tengah 4 

sisi tersebut 

P  : menurutmu apa yang membuatmu salah mengerjakan soal ini? 

R15 : saya kurang teliti bu, karena terburu-buru 

P  : apakah kamu tadi tidak mengkoreksi kembali jawaban yang kamu tulis? 

R15  : tidak bu 

 

Dari hasil wawancara yang diperoleh pada kasus 3 dan kasus 4, bahwa 

siswa yang melakukan kesalahan koneksi matematika dikarenakan siswa tersebut 

kurang cermat dalam memahami soal, sehingga belum dapat mengkaitkan fakta 

(menara) dengan permasalahan matematika yang diberikan. Diperlukan berulang-

ulang dalam membaca soal agar memudahkan dalam proses pengoneksian 

matematika. Selain itu, siswa tidak terbiasa untuk mengecek kembali jawaban 

yang ditulis,  

Kemampuan koneksi matematika erat kaitannya kemampuan 

menggunakan konsep dan kemampuan bernalar yang telah diuraian sebelumnya, 

jika siswa dapat mengoneksikan dengan contoh sebelumnya pasti dapat 

mengambil kesimpulan secara umum/general.  

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prensentase kesalahan konstruksi 

siswa SMK dalam memecahkan masalah matematika adalah kesalahan siswa 

SMK dalam interferensi berpikir sebesar 80%, kesalahan siswa SMK dalam 
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menggunakan konsep sebesar 80%, kesalahan siswa SMK dalam bernalar sebesar 

87%  Dan kesalahan siswa SMK dalam menggunakan koneksi matematika 

sebesar 57% . Dari keempat kesalahan konstruksi siswa tersebut yaitu kesalahan 

interferensi berpikir, kesalahan dalam menggunakan konsep, kesalahan dalam 

bernalar dan kesalahan dalam koneksi matematika dapat diketahui bahwa jenis 

kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa SMK dalam menyelesaikan masalah 

matematika pada materi pola bilangan adalah kesalahan dalam bernalar. Sehingga 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki kemampuan bernalar 

siswa SMK. 

Adapun kesalahan-kesalahan konstruksi pemecahan masalah itu terjadi 

karena:siswa belum memahami soal / masalah yang diberikan, saat mengerjakan 

masalah matematika terdapat kekhawatiran akan waktu yang disediakan yang 

menyebabkan siswa tidak focus dan terburu-buru saat mengerjakan soal. Selain 

itu, penyebab terjadinya kesalahan konstruksi pemecahan masalah adalah 

pemahaman konsep tentang masalah matematika dalam hal ini pola bilangan 

sangat rendah, kecenderung siswa selalu mengerjakan secara procedural tanpa 

memahami permasalahannya terlebih dahulu, pembelajaran matematika disekolah 

kurang mendorong siswa menggunakan penalaran dan siswa tidak terbiasa untuk 

mengecek kembali jawaban yang ditulis. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan media 

pembelajaran yang digunakan pada kegiatan pembelajaran matematika 

di SMK Diponegoro Tumpang. Media yang akan dideskripsikan 

berupa media berbasis teks, yang meliputi modul, LKS dan buku 

paket. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekata kualitatif deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah 1 

guru matematika dan 3 siswa kelas yang terdiri dari 1 siswa kelas X, 1 

siswa kelas XI, 1 siswa kelas XII. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara kepada responden yang terdiri dari guru dan siswa 

diperoleh informasi bahwa penggunaan media berbasis teks masih 

membutuhkan perbaikan, terutama pada modul dan LKS, yaitu masih 

berisi uraian materi singkat dan beberapa rumus praktis tanpa 

memberikan konsep kepada siswa tentang suatu materi. Konten isi 

perlu diperbaiki agar lebih menarik dan menantang bagi siswa dengan 

menambahkan masalah kontekstual. Selain itu, pada LKS dibutuhkan 

komunikasi yang lebih interaktif dalam penyampaian materi sehingga 

siswa terlibat dala pemahaman konsep suatu materi. Pada buku paket, 

terdapat sedikit kekurangan, karena konten materi pada buku paket 

kurikulum 2013 sudah berbasis masalah. Buku tersebut mampu 

memberikan pengetahuan konkrit dan abstrak, serta memberi 

pengalaman kepada siswa untuk lebih kreatif dan kritis. Namun, 

keberadaan buku paket masih kurang memotivasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan pada beberapa materi, 

siswa masih kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan 

dalam penyajian materi sehingga siswa masih membutuhkan bantuan 

guru dalam memahaminya 

Kata kunci : Media, Media berbasis teks, Modul, LKS, Buku paket. 

 

 

Media merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penelitian tentang media pembelajaran telah banyak dikaji oleh beberapa peniliti. 

Indaryati & Jailani (2015) menyatakan bahwa agar pembelajaran lebih 

menyenangkan maka dibutuhkan media pembelajaran yang bervarisi untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Untuk itu, maka guru harus 

merancang media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai oleh siswa.  Babiker (2015) menyatakan bahwa multimedia dalam 

pembelajaran harus bervariasi, tidak hanya berdasarkan aplikasi teks berupa LKS 

dan buku paket tetapi juga harus berupa aplikasi yang lebih interaktif dan dapat 

mailto:a_cholila@yahoo.com
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dijangkau secara luas oleh pengguna aplikasi. Oleh karena itu, guru harus 

mengubah pola pikir bahwa media pembelajaran tidak terpusat pada buku teks 

yang diterbitkan oleh penulis buku maupun pemerintah. Riyanto & Gunarhadi 

(2017) menyatakan bahwa matematika harus dijelaskan dengan lebih interaktif 

kepada siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk mempelajari matematika dan 

membuat siswa lebih aktif, sehingga pembelajaran lebih terpusat pda siswa. 

Pardimin & Widodo (2017) menyatakan bahwa pembelajaran melalui media 

komik membuat siswa  mampu  untuk  memahami  materi  yang  disampaikan 

oleh guru. Namun, kenyataannya di SMK Diponegoro Tumpang, guru hampir 

tidak pernah melakukan pembelajaran matematika menggunakan media selain 

buku teks maupun multimedia interaktif.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 

Oktober 2017 kepada siswa kelas XII SMK Diponegoro Tumpang diperoleh 

informasi bahwa media yang digunakan saat ini adalah modul, LKS dan buku 

paket. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih tradisional, guru belum 

menggunakan media lain selain media berbasis teks. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran matematika menjadi kurang bermakna, karena siswa hanya dituntut 

untuk menghafal rumus-rumus matematika tanpa mengetahui konsepnya. Fauziah 

(2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman suatu konsep 

matematika diperukan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa. Asikainen 

dkk (2013) menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika yang diterima 

oleh siswa dapat diperoleh apabila guru mampu mengajar dengan metode yang 

tepat sehingga siswa terlibat aktif untuk memperoleh pemahaman tentang suatu 

konsep matematika. Pemahaman siswa tentang suatu konsep matematika pada 

suatu materi matematika merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Sehingga pada saat siswa mempelajari materi baru, siswa harus memahami 

konsep matematika pada materi sebelumnya. Menurut Murphy (2016) ketika 

siswa tidak memahami konsep pada materi sebelumnya maka akan menghambat 

pemahaman siswa tentang konsep matematika yang akan diajarkan pada materi 

selanjutnya. Sehingga diperlukan upaya guru untuk melakukan pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa dan menyenngkan agar prestasi siswa lebih meningkat serta 

image negatif dari mata pelajaran matematika berkurang. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis ingin mendeskripsikan 

penggunaan media yang telah digunakan di SMK Diponegoro Tumpang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis pengunaan media di 

SMK Diponegoro Tumpang dan memberi masukan kepada guru matematika 

untuk memperbaiki penggunaan media dalam pembelajaran matematika. Media 

yang akan dianalisis adalah buku teks (buku paket), LKS, dan modul. 

 

METODE 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitiatif deskriptif mengenai analisis penggunaan media yang telah digunakan 

pada pembelajaran Matematika di SMK Diponegoro Tumpang. Penelitian ini 

dilakukan di SMK Diponegoro Tumpang. Media pada penelitian pendahuluan ini 

adalah buku teks, LKS, dan modul. Penentuan media tersebut dikarenakan media 

tersebut yang digunakan  pada pembelajaran matematika di SMK Diponegoro 

Tumpang. Subjek pada penelitian ini adalah 1 guru matematika dan 3 siswa kelas 

yang terdiri dari 1 siswa kelas X, 1 siswa kelas XI, 1 siswa kelas XII. 
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Pada penelitian ini, seperti pada penelitian secara umum juga terdapat 

instrumen pengumpul data. Pada penelitian ini, instrumen utamanya adalah 

peneliti, di mana peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 

data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil 

penelitian. Peneliti membuat instrumen pendukung untuk berupa daftar check list 

untuk membantu mendeskripsikan analisis media pembelajaran.  

Berikut ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui kualitas 

media pembelajaran. Instrumen diberikan kepada responden, yaitu guru dan 

siswa. Untuk masing-masing media berupa modul, LKS, dan buku paket, 

responden diberikan instrumen tersebut untuk kemudian diisi. 

Respon terhadap Media Pembelajaran 

Jenis Media  : 

Petunjuk Pengisian  : 

1. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu 

2. Keterangan skala jawaban responden : 

(1) Tidak baik (3) Baik 

(2) Cukup Baik (4) Sangat Baik 

 

No Indikator 
Jawaban Responden 

1 2 3 4 

1 Uraian tujuan pembelajaran     

2 Pemilihan kata-kata      

3 Uraian materi pelajaran     

4 Kejelasan huruf     

5 Daya tarik ilustrasi gambar dan warnanya     

6 Bahasa yang digunakan     

7 Penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari     

8 Pemahaman konsep siswa secara terbimbing     

9 Uraian tentang konsep suatu materi     

10 Urutan penyajian materi     

11 Kecukupan uraian materi     

Komentar terhadap media (modul, LKS, buku paket*)   *pilih salah satu 

................................................................................................................................................... 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap media berbasis 

teks berupa modul yang digunakan untuk siswa kelas XI yang sedang menjalani 

praktek kerja industri (prakerin), buku siswa K13 kelas X semester 1, dan LKS 

kelas XII semester 1.  

 

Analisis modul geometri kelas XI SMK Diponegoro Tumpang 

Modul merupakan bagian dari buku teks yang berisi ringkasan uraian 

materi. Modul yang dianalisis ini merupakan modul yang diberikan pada siswa 

kelas XI SMK Diponegoro Tumpang yang sedang menjalani praktek kerja 

industri (prakerin). Modul tersebut bertujuan untuk membantu siswa dalam 

mempelajari materi matematika secara mandiri meskipun tidak dijelaskan oleh 

guru. Sehingga siswa mampu belajar secara mandiri. 

Gambar 1 berikut bagian dari suatu modul yang diberikan kepada siswa. 

Kalimat dalam toolbox merupakan komentar dari subjek  
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Gambar 1. Modul Dimensi Dua 

 

Berdasarkan hasil instrumen yang telah dibuat oleh peneliti terhadap modul 

yang dibagikan oleh guru matematika kelas XI SMK Diponegoro Tumpang, 

diperoleh data perti tertulis pada gambar 2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Respon media modul dimensi dua 

 

Berdasarkan hasil instrumen tersebut diperoleh informasi bahwa media 

modul yang diberikan pada siswa masih kurang memudahkan siswa dalam 

memahami tujuan pembelajaran. Meskipun materi dimensi dua telah diberikan 

pada tingkat  SD sampai SMP, tetapi dalam pembuatan modul hendaknya guru 

tetap menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut bertujuan 

agar siswa dapat menerapkan konsep geometri dalam menyelesaikan masalah 

rutin dan non rutin.  

Pada indikator kata-kata, kejelasan huruf, daya tarik ilustrasi gambar dan 

warnanya, bahasa yang digunakan, uraian tentang konsep materi dan uraian 

penyajian materi ternyata masih cukup baik. Pada indikator penerapan materi 

dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman konsep siswa secara terbimbing, dan 

kecukupan uraian materi masih dalam kategori kurang. Hal ini berarti pada modul 

tersebut masih membutuhkan perbaikan. Terlihat guru hanya menggunakan kata-

kata simbolik saja. Guru tidak menuliskan keterangan dari setiap simbol yang 

dituliskan serta modul tidak memfasilitasi masalah pada dunia nyata. Berdasarkan 

hasil wawancara kepada guru penyusun modul diperoleh informasi bahwa guru 
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sengaja tidak menuliskan dikarenakan siswa telah memperoleh materi tersebut 

pada jenjang-jenjang sebelumnya. Berikut hasil wawancara kepada guru 

matematika: 

 
P : “Mengapa pada modul Anda hanya menuliskan rumus dari bangun datar tersebut?” 

G : “Karena materi tersebut kan sudah diajarkan pada tingkat SD sampai SMP. Jadi untuk 

efisiensi waktu pembuatan, langung dituliskan rumus dan bangun datarnya saja” 

P : “Apakah tidak perlu dituliskan definisi, sifat-sifat dari bangun datar tersebut untuk 

pengetahuan tambahan mereka?” 

G : “Sebenarnya memang perlu,tetapi karena waktu dan tuntutan administrasi sekolah 

sehingga saya tidak menambahkannya, sehingga saya langsung memberikan rumus dan 

gambar saja.” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru hanya 

memberikan rumus saja kepada siswa tanpa menanamkan konsep dari dimensi 

dua. Siswa hanya dituntut untuk belajar menghafal materi yang diberikan tanpa 

mengetahgui konsep dari materi yang diajarkan, pembelajaran pun menjadi tidak 

bermakna. Guru telah mencoba membuat tampilan ilustasi gambar dan rumus 

yang menarik, tetapi alangkah lebih baik jika siswa diminta untuk mengisi sendiri 

rumus yang dimaksud oleh guru dengan penemuan terbimbing agar pembelajaran 

lebih bermakna sehingga pemahaman relasional siswa dapat berkembang. 

Dalam penerapannya, guru mengembangkan kemampuan siswa dalam 

pemahaman instrumental saja seangkan pemahaman relasional masih belum 

dikembangkan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Hendriana dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa terdapat dua jenis pemahaman siswa, yaitu pemahaman 

instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental terjadi ketika 

guru hanyak mengajarkan siswa untuk menghafal rumus dan menyelesaikan soal 

berdasarkan urutan rumus tersebut. Pemahaman relasional terjadi ketika siswa 

mampu untuk menerapkan rumus yang diperoleh pada permasalahan yang lebih 

luas. Pada pemahaman relasional siswa tidak hanya terpusat pada rumus yang 

sudah dihafalkan, tetapi siswa mampu mengembangkan konsep rumus yang 

dimiliki dengan konsep lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, 

dalam pembuatan modul hendaknya guru mempertimbangkan kedua pemahaman 

tersebut untuk meningkatakan kemampuan siswa dalam penyelesaian masalah. 

 

Analisis LKS materi Peluang kelas XII SMK Diponegoro Tumpang 

LKS merupakan salah satu media berbasis teks yang berisi uraian materi 

singkat. LKS yang dianalisis merupakan LKS yang berisi materi Peluang yang 

diberikan kepada siswa kelas XII di SMK Diponegoro Tumpang. Gambar 3 

berikut merupakan bagian dari LKS materi peluang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. LKS materi Peluang 
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Berdasarkan cuplikan LKS tersebut diperoleh informasi bahwa pada 

pendahuluan materi telah disebutkan tujuan dari pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa. Pada LKS juga diberikan uraian materi yang berisi 

rangkuman atau poin-poin khusus yang dapat dipelajari siswa, namun uraian  

materi tersebut tidak membelajarkan siswa untuk lebih memahami konsep dari 

materi yang diajarkan. Sebaiknya siswa diajak untuk lebih interaktif dalam 

penggunaan LKS, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Pada akhir suatu subbab diberikan latihan soal untuk melatih kemampuan siswa, 

namun latihan soal yang diberikan masih terbatas pada soal-soal procedural, yaitu 

tidak memuat soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam dunia 

nyata. Menurut Kilic (2013) bahwa masalah non prosedural tidak dapat 

diselesaikan dengan hanya satu atau lebih langkah penyelesaian, tetapi juga 

dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan tepat sasaran. Oleh karena itu, 

hendaknya soal-soal dalam LKS memuat yang masalah yang mampu 

meningkatkan pemikiran siswa dan konsep matematika. 

Hal ini sejalan dengan hasil respon yang diberikan oleh guru yang mengajar 

kelas XII. Gambar 4 berikut hasil respon dari instrumen yang diberrikan kepada 

guru kelas XII SMK Diponegoro Tumpang.  

 
Gambar 4. Hasil Respon Guru terhadap LKS materi Peluang 

 

Berdasarkan  hasil intrumen tersebut, diperoleh beberapa informasi yang 

menunjukkan bahwa dalam LKS tersebut daya tarik berupa ilustrasi gambar masih 

kurang, karena hanya berisi uraian materi semata dan menyebabkan  siswa tidak 

tertarik pada materi yanng akan  diajarkan. Pada idikator kemudahan  dalam 

memahami tujuan pem belajaran, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

pemahaman konsep siswa secara terbimbing masih dalam kategori baik. LKS 

tersebut masih dalam kategori layak untuk diberikan kepada siswa. Selain itu pada 

indikator pemilihan kata-kata, uraian materi pelajaran, kejelasan huruf dan bahasa 

yang digunakan berada dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pendapat 

responden, materi yang disajikan masih kurang bervariatif dan sedikit 

memunculkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru 

membutuhan referensi lain dalam menyampaikan materi kepada siswa.  
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Tetapi dari segi siswa diperoleh informasi yang berbeda dari guru. Gambar 

5 berikut hasil respon siswa terhadap LKS yang diberikan  kepada siswa. 

 

 
Gambar 5. Hasil  Respon Siswa terhadap LKS 

 

Berdasarkan instrumen di atas, diperoleh informasi bahwa pada indikator 

kemudahan dalam memahami tujuan pembelajaran, pemilihan  kata-kata, dan 

penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari masih dalam kategori tidak baik. 

Apabia hal tersebut terjadi, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep. Pemahaman konsep diperlukan agar siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pedapat Asikainen dkk 

(2013) menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika yang diterima oleh 

siswa dapat diperoleh apabila guru mampu mengajar dengan metode yang tepat 

sehingga siswa terlibat aktif untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep 

matematika. Pemahaman siswa tentang suatu konsep matematika pada suatu 

materi matematika merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Sehingga pada saat siswa mempelajari materi baru, siswa harus memahami 

konsep matematika pada materi sebelumnya. Sehingga masih dibutukan perbaikan 

konten isi agar siswa lebih terarik. Dalam uraian materi sebaiknya ditambahkan 

masalah yang kontekstual sehingga siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan. Selain itu, pada indikator yang lain masih dalam kategori cukup 

baik. Hal ini berarti, siswa masih tidak antusias dalam menggunakan LKS sebagai 

alat bantu media pembelajaran mereka. Berdasarkan hasil wawancara guru kepada 

salah satu siswa diperoleh informasi bahwa siswa lebih suka pembelajaran tanpa 

LKS. Berikut hasil wawancara tersebut. 

 
G :“Mengapa dalam pembelajaran LKS sering ditinggalkan di rumah?” 

S :“percuma bu saya membawa,karena meskipun di bawa saya tidak paham” 

G :”Tidak paham kenapa? (guru mengambil LKS salah satu temannya). Di sini kan sdah 

diberikan materi yang akan dipelajari, rumus-umusnya juga sudah ada. Lalu 

masalahnya di mana?” 

S :”Materi yang disampaikan hanya langsung rumus bu, ketika diberikan contoh soal, saya 

bingung menggunakan yang mana. Sehingga menurut saa LKS tidak penting. Lebih 

dijelaskan oleh guru dan saya bisa memahaminya dengan caa seperti itu. 

G :”Bagaimana jika gurunya tidak bisa hadir, bagaimana Anda belajar?” 
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S : (sambil mengerutkan dahi) “ ya... menunggu gurunya masuk bu, baru belajar. Kalau 

sambil dijelaskan itu bu, ada komunikasinya. Jadi bisa memahami materinya”. 

 

Dari hasil instrumen kedua responden dan wawancara, maka dalam 

pembelajaran menggunakan LKS masih kurang bermakna dari sudut pandang 

siswa. Siswa masih tergantung pada peran guru, sehingga siswa merasa tidak 

yakin dengan kemampuannya dalam memahami materi. Kegiatan pembelajaran 

yang masih terpusat pada guru menyebabkan siswa hanya menjadi pendengar 

aktif. Oleh karena itu, dalam pembuatan LKS harus membuat siswa lebih tertarik 

dalam mempelajari materi yang diajarkan dengan tidak hanya memberikan uraian 

materi berupa kalimat tetapi juga dibutuhkan komunikasi yang lebih interaktif 

dalam penyampaian materi di LKS, misalnya dalam LKS ada uraian materi, siswa 

diminta melengkapi uraian yang masih kosong. Selain itu, ilustrasi gambar yang 

menarik serta bahasa yang mudah dipahami juga akan menambah minat siswa 

untuk mempelajari materi yang diajarkan. 

LKS merupakan bagian dari textbooks yang berisi uraian materi singkat. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Abed & Al-Absi (2015: 159) bahwa textbooks 

merupakan bagian dari media pembelajaran yang dimiliki oleh siswa dan 

memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Buku teks merupakan inti dari 

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, keberadaan LKS harus efektif dan efisien 

dalam penggunaannya agar mampu membuat siswa belajar secara madiri. 

LKS yang dianalisis memuat materi Peluang, Statistika dan Irisan Kerucut. 

Berdasarkan silabus yang terdapat di SMK Diponegoro Tumpang, materi Irisan 

kerucut diajarkan pada kelas XII semester genap. Hal ini tidak sesuai dengan 

kurikulum yang berada di sekolah. Berdasarkan gambar 3, cuplikan materi 

peluang diperoleh data bahwa materi yang diberikan belum memuat masalah 

keseharian siswa SMK Teknik. Menurut Abed & Al-Absi (2015: 164) diperoleh 

informasi bahwa dalam buku teks seharusnya memuat analisis data sebagai 

persyaratan untuk kemampuan matematika siswa. Oleh karena itu, dalam  

pembuatan LKS maupun buku teks lainnya hendaknya penulis 

mengembangkannya berdasarkan standar NCTM yang memuat kemampuan 

pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan 

representasi. NCTM (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan matematika 

merupakan cabang ilmu yang mengajarkan siswa tidak hanya pada hasil tetapi 

mengajarkan siswa untuk mampu melakukan investigasi dengan beberapa bidang 

ilmu yang lain sesuai dengan standar NCTM. 

 

Analisis Buku Paket Kelas X SMK Diponegoro Tumpang 

Buku paket merupakan media berbasis teks yang paling sering digunakan 

oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Buku paket memberikan uraian materi 

yang lengkap beserta contoh soal dan latihan soal. Buku paket berguna untuk 

membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran, uraian materi yang lengkap dapat 

membantu siswa untuk memberikan penjelasan tentang kesulitan  siswa. siswa 

juga dapat melatih kemampuan siswa melalui contoh soal dan latihan soal yang 

telah disajikan dalam buku paket. Namun, karena ketebalan buku paket dan materi 

yang berbentuk narasi menyebabkan siswa enggan untuk membaca buku tersebut. 

Gambar 6a dan gambar 6b berikut menunjukkan cuplikan materi pada buku paket 

kelas X kurikulum 2013 beserta komentar penulis pada toolbox..  
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Gambar 6a Peta konsep Gambar 6b. Uraian materi pada buku paket kurikulum 2013 

 

Berdasarkan cuplikan buku tersebut diperroleh informasi bahwa konten 

buku sudah berbasis masalah dan masalah kontekstual. Sehingga buku tersebut 

mampu memberikan pengetahuan konkrit dan abstrak, memberi pengalaman 

kepada siswa untuk lebih kreatif dan kritis. Namun, keberadaan buku tersebut 

masih kurang memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Indaryati & Jailani (2015) menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan motivasi siswa dibutuhkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa 

dengan membuat pembelajaran lebih menyenangkan melalui media pembelajaran 

yang bervarisi. Hal ini terlihat dari siswa masih enggan dalam membaca buku 

tersebut. Siswa merasa bahasa yang digunakan pada buku trsebut masih kuang 

dipahami oleh siswa. Untuk menukudung hasil observasi tersebut, maka akan 

ditunjukkan hasil respon siswa terhadap buku paket kelas X di SMK Diponegoro 

Tumpang seperti terlihat pada gambar 7 berikut. 

 
Gambar 7. Hasil respon siswa terhadap buku paket 

 

Berdasarkan hasil respon siswa tersebut, diperoleh informasi bahwa pada 

indikator pemilihan kata-kata, uraian materi, dan penerapan dalam kehidupan  

sehari-hari masih dalam kategori cukup baik. Pada indikator kemudahan dalam 

memahami tujuan pembelajaran, daya tarik ilustrasi, dan bahasa yang digunakan 

masih dalam kategori baik. Berdasarkan indikator yang lain sudah dalam kategori 

sangat baik. Hal ini berarti buku paket yang dimilliki oleh siswa sudah mampu 

untuk menjadi alat bantu dalam kegiatan belajar siswa. Materi yang disampaikan 

dalam buku paket tersebut telah memuat kemampuan komunikasi, pemecahan 

masalah, dan koneksi matematika dengan bidang ilmu yang lain. Namun, siswa 
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menyatakan bahwa dalam beberapa materi siswa masih kesulitan dalam 

memahami bahasa yang digunakan dalam penyajian materi sehingga siswa masih 

membutuhkan bantuan guru dalam memahaminya. Selain itu, siswa membutuhkan 

variasi belajar yang lain berupa power point atau video pembelajaran agar siswa 

tidak bosan.  

Dari hasil instrumen dan analisis media buku paket tersebut bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran buku paket sangat diperlukan oleh siswa dan guru untuk 

menunjang pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini tidak sesuai 

dalam pelaksanaannya di mana siswa masih enggan untuk membaca buku paket 

untuk menambah pengetahuan siswa. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan 

sulit untuk dipahami siswa. siswa masih tergantung pada guru untuk memahami 

materi yang diajarkan. Siswa juga membutuhkan variasi media pembelajaran 

selain buku paket yaitu power point atau video pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Pardimin & Widodo (2017) yang menyatakan bahwa guru 

matematika dalam pembelajaran masih direct teaching, sehingga guru dan siswa 

masih tidak bisa lepas dari buku paket. 

Dalam rangka mewujudkan lulusan yang kompeten dan meningkatkan nilai 

matematika siswa, maka tidak hanya diperlukan peranan guru untuk 

mewujudkannya tetapi juga dibutuhkan media untuk aplikasi pendukung kegiatan 

pembelajaran. Media pembelajaran yang beredar di sekolah adalah buku teks, 

media powerpoint, dan alat peraga. Menurut Suwarno (2017) keberadaan buku 

teks sesuai dengan metode pembelajaran saat ini yang terpusat pada siswa dan 

dimaksudkan agar siswa mampu mempelajari materi matematika secara mandiri 

tanpa harus tergantung pada guru. Namun pada kenyataannya, siswa belum 

mampu memahami isi dari buku teks ketika siswa diminta belajar secara mandiri. 

Siswa masih terbiasa dengan pembelajaran tradisional, di mana guru harus 

menjelaskan materi agar siswa memahami isi dari buku teks. Sehingga dibutuhkan 

alokasi waktu yang cukup banyak untuk menyampaikan materi kepada siswa. 

Padahal alokasi waktu dalam setiap materi sudah tercantum pada perangkat 

mengajar guru. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan media pembelajaran 

yang mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang valid, praktis dan efektif. 

Oleh karena itu, diharapkan siswa harus mampu meningkatkan kemampuan 

matematika untuk tetap bisa bersaing dalam dunia kerja sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis penggunaan media di SMK Diponegoro 

Tumpang diperoleh informasi bahwa media yang digunakan pada pembelajaran 

matematika masih berupa media berbasis teks. Media berbasis teks tersebut 

berupa modul, LKS dan buku paket. Dari hasil analisis modul diperoleh 

informasi bahwa modul yang diberikan kepada siswa masih tetrbatas pada 

pemberian rumus secara praktis tanpa menguraikan konsep suatu materi. 

Sehingga siswa terbisa diajarkan untuk menghafal rumus. Pada media LKS, 

pembelajaran menggunakan LKS masih kurang bermakna dari sudut pandang 

siswa. Siswa masih tergantung pada peran guru, sehingga siswa merasa tidak 

yakin dengan kemampuannya dalam memahami materi. Kegiatan pembelajaran 

yang masih terpusat pada guru menyebabkan siswa hanya menjadi pendengar 

aktif. Diharapkan dalam pembuatan LKS harus membuat siswa lebih tertarik 
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dalam mempelajari materi yang diajarkan dengan tidak hanya memberikan uraian 

materi berupa kalimat. Selain itu, juga dibutuhkan komunikasi yang lebih 

interaktif dalam penyampaian materi di LKS, misalnya dalam LKS ada uraian 

materi, siswa diminta melengkapi uraian yang masih kosong. Ha ini bertujuan 

agar siswa terlibat dalam pemahaman konsep suatu materi. Selain itu, ilustrasi 

gambar yang menarik serta bahasa yang mudah dipahami juga akan menambah 

minat siswa untuk mempelajari materi yang diajarkan. Pada buku paket, kegiatan 

pembelajaran buku paket sangat diperlukan oleh siswa untuk menunjang 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dalam pelaksanaannya siswa 

masih enggan untuk membaca buku paket guna menambah pengetahuan siswa. 

Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami siswa. siswa 

masih tergantung pada guru untuk memahami materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil analisis, media berbasis teks yang terdapat di SMK 

Diponegoro Tumpang masih butuh perbaikan, serta siswa membutuhkan variasi 

media pembelajaran selain media berbasis teks yaitu power point, video 

pembelajaran maupun multimedia interaktif berupa flash. Keterbatasan 

kemampuan guru untuk memfasilitasi media yang lain menjadi salah satu faktor 

dalam pembuatan alternatif media pembelajaran yang lain, berupa powerpoint 

maupun media interaktif. 

Penelitian pendahuluan ini masih terbatas pada analisis penggunaan media 

pada ruang lingkup SMK Diponegoro Tumpang. Oleh karena itu masih perlu 

dilakukan penelitian untuk memperoleh media berbasis teks, seperti modul, LKS, 

dan buku paket yang valid, efisien dan efektif agar dapat digunakan di SMK 

Diponegoro Tumpang. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian untuk 

memperoleh media interaktif berbasis komputer untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran matematika sebagai variasi belajar. 
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Abstrak 

Pendekatan RME adalah sebuah pendekatan yang didasarkan 

pada anggapan bahwa kelas matematika bukanlah tempat 

memindahkan pengetahuan matematika dari guru ke siswa, melainkan 

tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui 

eksplorasi dunia nyata. Pendekatan ini memiliki lima karakteristik 

yaitu penggunaan konteks, penggunaan model, penggunaan kontribusi 

siswa, interaktivitas, dan keterkaitan konsep. Karakteristik tersebut 

dipadukan dalam pembelajaran  matematika untuk memahami dan 

menyelesaikan  masalah dunia nyata. Program linear merupakan salah 

satu topik dalam matematika yang memuat permasalahan dunia nyata. 

Sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah program linear terutama ketika memodelkan masalah nyata 

ke bentuk matematika sehingga hasil belajar mahasiswa rendah. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran RME yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

pada masalah program linear. 

Kata kunci: Pendekatan RME, Hasil belajar, Program linear. 

 

 

 

Pendidikan matematika di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan 

paradigma dengan tujuan membuat pembelajaran matematika lebih bermakna bagi 

siswa (Hadi, 2017). Suparno (dalam Kosasih & Sumarna, 2013) menyatakan 

pembelajaran bermakna adalah proses pembelajaran yang dapat menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. 

Menurut CORD (1999) suatu pengetahuan akan menjadi bermakna jika proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan permasalahan realistik. Dengan 

mengontruksi pengetahuan, siswa akan menciptakan makna sebagai hasil dari 

pemikiran dan interaksi dalam suatu konteks sosial (Kosasih & Sumarna, 2013). 

Oleh karena itu, pembelajaran akan bermakna jika dihubungkan dengan masalah 

kehidupan sehari-hari yang sudah diketahui siswa. 

Pembelajaran matematika memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan 

diantaranya memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep, dan menerapkan konsep secara tepat dan efisien dalam menyelesaikan 

masalah (Permendiknas No. 20 Tahun 2006). Dalam hal menyelesaikan masalah, 

siswa perlu memiliki kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menterjemahkan solusi yang diperoleh. 

Lebih lanjut, siswa juga diharapkan memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. 
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Dalam mempelajari kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, 

hasil belajar mahasiswa perlu diperhatikan. Menurut Sudjana (2011) hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui proses pembelajaran. 

Hasil belajar yang baik mungkin diperoleh jika proses pembelajaran matematika 

berjalan dengan baik (Hudojo, 1988). 

Program linear merupakan salah satu topik matematika yang berguna untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui lebih dari 80% mahasiswa tidak tuntas 

dalam menyelesaikan masalah program linear. Mahasiswa mengalami kesulitan 

saat memodelkan permasalahan dunia nyata ke bentuk matematika sehingga hasil 

belajar mahasiswa rendah. Berikut Gambar 1 masalah program linear dan Gambar 

2 Kesalahan pemodelan matematis oleh mahasiswa. 

 

 
Gambar 1. Masalah program linear 

 

 
Gambar 2. Contoh kesalahan pemodelan matematis oleh mahasiswa 

 

 Berdasarkan Gambar 2, dalam menjawab masalah pada Gambar 1 

mahasiswa sudah bisa merepresentasikan informasi pada soal dalam bentuk tabel. 

Ketika memodelkan masalah ke bentuk matematika, mahasiswa masih tidak dapat 

melakukannya dengan benar. Mahasiswa tidak memahami cara membuat kendala 

masalah pada program linear. Terjadi kesalahan ketika informasi yang ada pada 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 921 

 

  
 

masalah dimodelkan dengan bentuk bentuk matematika. Contohnya mahasiswa 

memisalkan besi dengan variabel x dan waktu pembuatan dengan variabel y serta 

batasan masalah dengan keuntungan, seharusnya yang dimodelkan adalah 

banyaknya pot jenis A dan B serta batasan masalah adalah ketersediaan besi dan 

waktu. Mahasiswa juga belum paham penggunaan tanda pertidaksamaan untuk 

merepresentasikan masalah program linear. Contohnya mahasiswa menggunakan 

tanda “≥” untuk merepresentasikan penggunaan bahan untuk membuat pot A dan 

B agar tidak melebihi bahan yang tersedia. 

 Pada baris terakhir pada Gambar 2, mahasiswa membagikan banyaknya 

besi cair yang tersedia dengan banyaknya besi cair yang dibutuhkan untuk 

membuat pot A dan B dan begitu juga dengan waktu yang tersedia. Hal ini 

menunjukkan ketidakpahaman mahasiswa terhadap masalah yang diberikan dan 

cara menyelesaikannya. Ketika mahasiswa tidak memahami masalah dan tidak 

bisa memodelkan masalah dengan benar maka akan berdampak pada penyelesaian 

masalah itu sendiri. Berikut Gambar 3 Contoh penyelesaian masalah program 

linear oleh mahasiswa. 

 

 
Gambar 3. Contoh penyelesaian masalah program Linear oleh mahasiswa 

 

Pada Gambar 3 mahasiswa menggunakan model matematis yang sudah dibuatnya 

untuk menyelesaikan masalah program linear. Model matematis yang salah 

menyebabkan penyelesaian masalah yang salah dan akhirnya berdampak pada 

hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan Gambar 3 mahasiswa ingin mencari titik 

potong kendala masalah dengan mengubah model matematika menjadi bentuk 

persamaan dan menggunakan konsep SPLDV namun hasilnya tetap salah karena 

model matematis di awal keliru. Lebih lanjut, mahasiswa tersebut tidak bisa 

menyelesaikan masalah program linear yang diberikan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang mendukung mahasiswa untuk 

memahami masalah kontekstual dan memodelkan masalah kehidupan sehari-hari 

ke bentuk matematika 

Realistic Mathematics Education (RME) adalah sebuah pendekatan pembelajaran 

matematika yang telah dikembangkan di Belanda. Pendekatan ini memiliki lima 

karakteristik (Traffers, 1987) yaitu, (1) penggunaan konteks, (2) penggunaan 

model, (3) penggunaan kontribusi siswa, (4) interaktivitas, dan (5) keterkaitan 

konsep. Penggunaan konteks realistik menjadi salah satu yang menentukan 

karakteristik dari pendekatan ini (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). Situasi 

tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan konsep, 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 922 

 

  
 

prosedur dan pengetahuan matematisnya serta sebagai jembatan penghubung 

antara matematika dan kehidupan siswa (Wijaya, 2012). Penggunaan model 

berfungsi sebagai jembatan dari masalah nyata menuju masalah matematika  yang 

disebut matematisasi (Wijaya, 2012). Treffers (1987) membedakan dua jenis 

matematisasi yaitu matematisasi horizontal yang merujuk pada pemodelan situasi 

nyata ke dalam bentuk matematika dan sebaliknya, sedangkan matematisasi 

vertikal merujuk pada proses mencapai tingkat abstraksi yang lebih tinggi dalam 

matematika.  

RME juga menfokuskan agar siswa mampu mengonstruksi sendiri konsep 

matematika. Freudenthal (Wijaya, 2012) mengenalkan istilah guided invention 

sebagai proses yang dilakukan siswa secara aktif untuk menemukan kembali suatu 

konsep matematika dengan bimbingan guru. Proses penemuan kembali tersebut 

dikembangkan melalui penjelajahan berbagai masalah dunia nyata (de Lange 

dalam Hadi, 2017). Berdasarkan karakteristik RME maka pembelajaran dengan 

pedekatan ini membuat siswa akan terbiasa menyelesaikan masalah dunia nyata, 

mendukung siswa dalam memodelkan masalah dunia nyata ke bentuk matematika, 

dan menuntut siswa untuk mengontruksi sendiri konsep matematika. Dengan 

mengalami sendiri proses penemuan konsep matematika maka pengetahuan siswa 

akan lebih bermakna dan aktivitas siswa semakin meningkat. Menurut 

Freudenthal (1991) proses belajar siswa hanya akan terjadi apabila pengetahuan 

yang dipelajari siswa bermakna.  

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran RME untuk meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa pada masalah program linear. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). PTK menekankan kepada kegiatan (tindakan) dengan 

mengujicobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari satu kali 

pertemuan. Setiap siklus pada penelitian tindakan terdiri dari empat tahap, yaitu: 

(1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (acting), (3) pengamatan 

(observasi), (4) refleksi (reflecting)  (Arikunto, 2013). 

Subjek penelitian ini adalah 31 mahasiswa Pendidikan Matematika offering 

C semester V tahun akademik 2017/2018 Universitas Negeri Malang. Variabel 

yang diamati pada penelitian ini adalah hasil belajar mahasiswa pada materi 

program linear melalui pendekatan RME. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dari 

hasil tes akhir siklus sebanyak  dua kali dan data kualitatif diperoleh dari lembar 

observasi aktivitas dosen dan mahasiswa. Adapun perangkat pembelajaran yang 

digunakan adalah RPP dan instrumen yang digunakan adalah Lembar observasi 

aktivitas mahasiswa dan dosen, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), soal tes akhir 

siklus, dan lembar pedoman penilaian tes akhir siklus. 

Teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik 

statistika deskriptif, yaitu rata-rata dan persentase. Rata-rata digunakan untuk 

menghitung hasil belajar mahasiswa dengan cara menjumlahkan hasil skor setiap 

mahasiswa dan membaginya dengan skor maksimal seluruh mahasiswa. Rata-rata 

juga digunakan untuk menghitung aktivitas dosen dan mahasiswa dengan cara 
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menjumlahkan skor yang diperoleh dari observer dan membaginya dengan skor 

maksimal. Persentase digunakan untuk menghitung hasil belajar mahasiswa yang 

berada pada rentang nilai tertentu dengan cara menjumlah banyaknya mahasiswa 

yang berada pada rentang nilai dan membaginya dengan jumlah seluruh 

mahasiswa kemudian dikalikan 100%.   

Hasil analisis data dapat dikualifikasikan dengan rentang nilai 80 ≤ 𝑁 ≤ 

100 (Sangat Baik), 61 ≤ 𝑁 < 80 (Baik), 41  ≤ 𝑁 < 61 (Cukup), 21  ≤ 𝑁 < 41 

(Kurang) , dan 0 ≤ 𝑁 < 21 (Sangat Kurang) (Arikunto, 2013). Kualifikasi hasil 

analisis data digunakan untuk mengkategorikan rata-rata hasil belajar mahasiswa, 

rata-rata aktivitas dosen dan mahasiswa, dan persentase hasil belajar mahasiswa. 

Simbol “N” merujuk pada nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa, rata-rata 

aktivitas dosen dan mahasiswa, dan persentase hasil belajar mahasiswa. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dikatakan berhasil jika hasil observasi 

aktivitas dosen dan mahasiswa menunjukkan kategori minimal “Baik” dan lebih 

dari atau sama dengan 50% hasil belajar mahasiswa berkategori “Sangat Baik”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 

dari satu pertemuan. Setiap pertemuan dilaksanakan dengan penerapan 

pendekatan RME dan pelaksanaan tes siklus dilakukan disetiap akhir 

pembelajaran. Setiap pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok. 

 

SIKLUS I 

Perencanaan 

 Hal yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu, (1) melakukan 

observasi kelas untuk mengetahui masalah yang dimiliki mahasiswa, (2) 

menyusun perangkat dan instrumen pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), Lembar tes akhir siklus I, 

lembar pedoman penilaian tes akhir siklus I, dan lembar observasi aktivitas dosen 

dan mahasiswa (3) membuat kelompok yang terdiri dari 5-6 mahasiswa dan 

banyak kelompok ada enam. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dibuat 

sebelumnya. Pelaksanaan tindakan  dilakukan selama satu pertemuan dan tes 

akhir siklus I dilaksanakan diakhir pembelajaran. Pembelajaran menggunakan 

pendekatan RME pada topik program linear ini memiliki empat langkah 

pembelajaran yaitu (1) memahami masalah kontekstual, (2) menyelesaikan 

masalah kontekstual, (3) membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan (4) 

menyimpulkan (Yuwono, 2005). Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1) Memahami masalah kontekstual 

Mahasiswa memahami masalah kontestual yang diberikan dalam LKM. Pada 

langkah ini mahasiswa membaca soal, menulis informasi yang diketahui, dan 

memodelkan masalah ke dalam bentuk matematika. Sementara dosen 

berkeliling untuk memperhatikan pekerjaan mahasiswa dan memberikan 

bimbingan. Pada beberapa kesempatan dosen membimbing mahasiswa dalam 

membuat tabel untuk mengumpulkan informasi dari soal dan memodelkan 

masalah ke bentuk matematika. Pada saat memodelkan masalah ke dalam 
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bentuk matematika mahasiswa mengalami kesalahan saat membuat tanda 

petidaksamaan.  

Berikut Gambar 4 Kesalahan tanda pertidaksamaan pada kendala masalah 

program linear. 

 
Gambar 4. Kesalahan tanda pertidaksamaan pada kendala masalah program linear 

 

Berikut dialog antara dosen dan mahasiswa: 
Dosen     :“Mengapa menggunakan tanda “kurang dari sama dengan” pada 

pertidaksamaan itu?” 

Mahasiswa   : “Karena perusahaan menginginkan banyaknya penonton minimal, Pak.” 

Dosen   : ”coba baca kembali soal no.6?” 

Mahasiswa   : (Mahasiswa membaca kembali soal no.6)  

Dosen   : ”Untuk penonton kelompok A, minimal berapa penonton?” 

Mahasiswa   : ”2 juta penonton.” 

Dosen   : “Artinya apa”? 

Mahasiswa   : “Oiaa paling sedikit 2 juta penonton”. 

Dosen          : “Anda menulis kendala untuk penonton kelompok A adalah 70000x + 10000y ≤ 

2000000, artinya paling sedikit 2 juta penonton atau paling banyak 2 juta 

penonton?” 

Mahasiswa  : “oh, seharusnya tandanya “lebih dari sama dengan” Pak.” 

Dosen   : “Bagaimana dengan kendala yang lain?” 

Mahasiswa   : “Iya sama Pak, harusnya “lebih dari sama dengan”.” 

 

2) Menyelesaikan masalah kontekstual 

Mahasiswa menyelesaikan masalah program linear dengan metode grafik, 

kemudian menterjemahkan hasil matematika ke masalah kontekstual. Pada 

langkah ini, dosen membimbing mahasiswa dalam menentukan daerah 

penyelesaian pada grafik. Beberapa mahasiswa melakukan kesalahan saat 

menggambar daerah penyelesaian. Hal ini disebabkan karna mahasiswa 

tersebut salah ketika memodelkan kendala masalah program linear 

sebelumnya. Berikut Gambar 5 Kesalahan menentukan daerah penyelesaian 

pada grafik. 
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Gambar 5. Kesalahan menentukan daerah penyelesaian pada grafik 

 

Berikut dialog antara mahasiswa dan dosen 
Dosen  : “kenapa gambar daerah penyelesaiannya seperti ini?” 

Mahasiswa : “karena kendalanya menggunakan tanda “kurang dari sama dengan” Pak. 

Dosen  : “Bukannya tadi tanda pertidaksamaannya keliru”. 

Mahasiswa : “Oh iya, Pak. Jadi….daerah penyelesaiannya juga ikut berubah ya pada gambar 

grafik.” 

Dosen  : “Iya, kan tandanya berubah” 

 

Pada dialog  ini, dosen mengarahkan mahasiswa untuk mengetahui kesalahan 

yang terjadi jika pemodelan kendala yang dilakukan salah maka akan 

berdampak pada daerah penyelesaian di grafik yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. 

 

3) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Mahasiswa melakukan presentasi hasil pekerjaan kelompok, memberikan 

sumbangan gagasan, mengemukakan pendapat, dan melakukan pertukaran ide 

atau gagasan baik antara sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dan 

dosen. Pada langkah ini, dosen berperan sebagai fasilitator agar terjadi 

interaksi antara sesama mahasiswa dan dosen selama presentasi. Pada 

langkah ini, kelompok yang presentasi dipilih sendiri oleh dosen dan tidak 

semua kelompok yang maju. Dosen memperhatikan pekerjaan mahasiswa 

yang benar dan yang memiliki kesalahan untuk presentasi agar bisa menjadi 

contoh benar dan salah untuk mahasiswa lain. Saat presentasi ada mahasiswa 

lain yang menanggapi pekerjaan temannya dengan memberikan koreksi 

seperti pada pemodelan matematis yang kurang tepat dan menambahkan 

informasi yang kurang dari pekerjaan mahasiswa yang presentasi. Umumnya 

mahasiswa tidak menuliskan semua variabel bernilai non negatif pada 

kendala masalah. Selain itu, dosen memberikan koreksi ketika tidak ada 

mahasiswa lain yang mengoreksi pekerjaan temannya dan dosen memberikan 

penegasan untuk pekerjaan mahasiswa yang sudah benar. 

4) Menyimpulkan 
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Setelah mahasiswa mempresentasikan pekerjaannya, dosen dan mahasiswa 

membuat kesepakatan untuk sampai pada konsep dan algoritma untuk 

menyelesaikan masalah program linear dengan metode grafik. Selain itu, 

dosen juga memberikan penguatan konsep seperti cara memodelkan 

matematis, cara menentukan daerah penyelesaian dengan berbagai tanda 

pertidaksaman, dan penggunaan grafik dalam menyelesaikan masalah 

program linear. Pada langkah ini, dosen juga mengingatkan lagi kesalahan 

yang sering terjadi pada mahasiswa selama proses pembelajaran dan 

memberikan penjelasan kembali. Kesimpulan pembelajaran dilakukan 

bersama-sama antara dosen dan mahasiswa. 

 

Observasi 

 Dalam penerapan pendekatan RME dalam pembelajaran topik program 

linear, peneliti dibantu tiga observer dari mahasiswa pascasarjana UM untuk 

melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dari hasil 

observasi aktivitas dosen pada siklus I diketahui bahwa nilai rata-rata aktivitas 

dosen dari ketiga observer adalah 77,76 dan berada dalam kategori “Baik”. Selain 

itu, berdasarkan hasil observasi aktivitas mahasiswa pada siklus I diketahui bahwa 

nilai rata-rata aktivitas mahasiswa dari ketiga observer adalah 88,89 dan berada 

dalam kategori “Sangat Baik”. 

Rata-rata hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan RME 

pada topik program linear pada siklus I  adalah 77,12 dan sebanyak 90,3% hasil 

belajar mahasiswa berada pada kategori “Baik” dan sebanyak 9,7% hasil belajar 

mahasiswa berada pada kategori “Sangat Baik”. 

 

Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus I yaitu (1) Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 

menunjukkan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan RME berjalan 

dengan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi aktivitas dosen yang 

berada pada kategori “Baik” dan hasil observasi aktivitas mahasiswa berada pada 

kategori “sangat baik”. (2) Sebagian besar hasil belajar mahasiswa pada topik 

program linear berada dalam rentang nilai 61 sampai 80,99. Hal ini ditunjukkan 

sebanyak 90,3% hasil belajar mahasiswa berada pada kategori “Baik” dan 9,7% 

hasil belajar mahasiswa berada pada kategori “Sangat Baik”. (3) Mahasiswa mulai 

terbiasa menyelesaikan masalah kontektual dengan pendekatan RME. (4) Alokasi 

waktu untuk setiap kegiatan masih perlu diperhatian agar sesuai dengan RPP. 

Selain itu, kegiatan awal dilakukan terlalu cepat. 

Hasil pada siklus I menunjukkan aktivitas dosen dan mahasiswa berada 

pada kategori “Baik” dan “Sangat Baik” namun tidak lebih dari atau sama dengan 

50% hasil belajar mahasiswa berkategori “Sangat Baik”. Oleh karena itu, 

dilakukan siklus II untuk mencapai kriteria keberhasilan penelitian ini. 

 

SIKLUS II 

Perencanaan 

 Hal yang dilakukan pada tahap perencanaan di Siklus II yaitu (1) 

menyusun perangkat dan instrumen pembelajaran dengan mempertimbangkan 

hasil refleksi siklus I berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 

Kerja Mahasiswa (LKM), Lembar tes akhir siklus II, lembar pedoman penilaiaan 
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tes akhir siklus II, dan lembar observasi aktivitas dosen dan mahasiswa. (2) 

membuat kelompok baru berdasarkan hasil belajar mahasiswa di siklus I yang 

terdiri dari 5-6 mahasiswa dan banyak kelompok ada enam. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dibuat 

berdasarkan pertimbangan hasil refleksi pada siklus I. Pelaksanaan tindakan 

dilakukan selama satu pertemuan dan tes siklus II dilaksanakan diakhir 

pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II dengan pendekatan 

RME pada topik program linear ini sama dengan langkah-langkah pada siklus I. 

Berikut pembelajaran pada siklus II. 

1) Memahami masalah kontekstual 

Pada langkah ini, dosen menampilkan satu masalah kontestual pada 

pertemuan siklus I dan kemudian mengajak mahasiswa mengingat kembali 

cara pemodelan matematisnya. Kemudian dosen mengajak mahasiswa untuk 

menggunakan metode simplek untuk menyelesaikan masalah yang sama. 

Selanjutnya kegiatan dosen dan mahasiswa sama seperti siklus I. Pada 

langkah ini sebagaian besar mahasiswa sudah terbiasa melakukan pemodelan 

matematis. 

2) Menyelesaikan masalah kontekstual 

Setelah melakukan permodelan matematis dengan benar, selanjutnya 

mahasiswa menggunakan strategi metode simplek untuk menyelesaikan 

masalah program linear, kemudian menterjemahkan hasil matematika ke 

masalah kontekstual. Pada langkah ini, dosen membimbing mahasiswa untuk 

menggunakan tabel simplek dalam menyelesaikan masalah. Beberapa 

mahasiswa masih belum paham cara menentukan baris pivotal sehingga perlu 

bimbingan dosen.  

Berikut Gambar 6 pekerjaan mahasiswa dalam menentukan baris pivotal 

setelah dilakukan perbaikan 

 
Gambar 6. Pekerjaan mahasiswa dalam menentukan baris pivotal setelah 

dilakukan perbaikan 

 

Berikut contoh dialog singkat antara dosen dan mahasiswa. 

Mahasiswa   :“Pak, untuk mencari baris pivotal berarti kita harus mencari rasio 

terkecil antara konstanta kendala dengan elemen di kolom 

pivotal. Berarti ini titik pivotalnya -1/4?” 
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Dosen  :”kenapa -1/4 menjadi titik pivotal?” 

Mahasiswa  : ”karna 90/(-1/4) = - 360. Ini merupakan rasio terkecil, jadi -1/4 

menjadi titik pivotalnya”  

Dosen : ”sekarang -1/4 itu berada di kolom z, z menyimbolkan apa?” 

Mahasiswa : “menyimbolkan banyaknya produk C yang diproduksi.” 

Dosen : “apakah banyaknya produk C yang diproduksi boleh negatif jika 

dihubungkan dengan dunia nyata”? 

Mahasiswa : “Tidak boleh, Pak.” 

Dosen : “Konstanta di sini merepresentasikan banyaknya produk yang 

diproduksi. Tujuan kita mencari rasio terkecil adalah agar nilai 

konstanta tidak negatif setelah dilakukan operasi baris pada tabel 

simplek. Jika anda ambil -1/4 sebagai titik pivotal maka 

kemungkinan nilai konstanta bisa jadi negatif setelah dilakukan 

operasi baris. Artinya apa jika konstanta negatif dihubungkan 

dengan banyaknya produk?” 

Mahasiswa : ”Banyaknya produk negatif” 

Dosen    : “Ya, sedangkan kita sudah memiliki aturan jika x,y,z adalah 

bilangan non negatif”. 

Mahasiswa : “Berarti kita hanya mencari rasio terkecil yang positif saja ya Pak. 

Jadi, seharusnya elemen pivotalnya adalah 9/12”. 

 

3) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Pada langkah ini, pembelajaran dilakukan seperti pada siklus I. 

4) Menyimpulkan 

Seperti pada siklus I namun pada langkah ini juga dosen memberikan 

penguatan konsep mengenai penyelesaian masalah program linear dengan 

metode simplek dan mengulang kembali prosedur dalam menyelesaikan 

masalah dengan metode ini bersama mahasiswa. 

 

Observasi 

 Dalam penerapan pendekatan RME dalam pembelajaran topik program 

linear, peneliti dibantu tiga observer dari mahasiswa pascasarjana UM untuk 

melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dari hasil 

observasi aktivitas dosen pada siklus II diketahui bahwa nilai rata-rata aktivitas 

dosen dari tiga observer adalah 94,44 dan berada dalam kategori “Sangat Baik”. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi aktivitas mahasiswa pada siklus II 

diketahui bahwa nilai rata-rata aktivitas mahasiswa dari tiga observer adalah 75 

dan berada dalam kategori “Baik”. 

Rata-rata hasil belajar mahasiswa pada siklus II adalah  80,03. Selain itu, 

pada siklus II persentase hasil belajar mahasiswa yang berada dalam kategori 

“Sangat Baik” sebanyak 77,4 % dan persentase hasil belajar mahasiswa yang 

berada pada kategori “Baik” sebanyak 22,6%. 

 

Refleksi 

Hasil refleksi siklus II yaitu (1) Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

menunjukkan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan RME berjalan 

dengan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi aktivitas dosen yang 

berada pada kategori “Sangat Baik” dan hasil observasi aktivitas mahasiswa 
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berada pada kategori “Baik”. Terjadi peningkatan aktivitas dosen dibandingkan 

dengan siklus I dari kategori “Baik” ke “Sangat Baik” sedangkan pada aktivitas 

mahasiswa terjadi penurunan dari kategori “Sangat Baik” ke “Baik”. (2) Sebagian 

besar hasil belajar mahasiswa pada topik program linear berada dalam rentang 

nilai 80,99 sampai 100. Hal ini ditunjukkan sebanyak 77,4% hasil belajar 

mahasiswa berada pada kategori “Sangat Baik” dan 22,6% hasil belajar 

mahasiswa berada pada kategori “Baik”. (3) Mahasiswa sudah terbiasa 

menyelesaikan masalah kontektual dengan pendekatan RME. (4) Alokasi waktu 

untuk setiap kegiatan masih menjadi perhatian agar sesuai dengan RPP seperti 

waktu pengerjaan LKM dan waktu presentasi. 

Selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti mengalami beberapa 

hambatan diantaranya manajemen waktu dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan target terutama saat pengerjaan LKM 

secara berkelompok. Pada siklus I, hal ini berakibat pada tidak terlaksananya 

kegiatan membuat kesimpulan antara dosen dan mahasiswa di kegiatan penutup 

dan waktu pengerjaan tes akhir siklus menjadi sedikit berkurang. Pada siklus II, 

hal ini berdampak pada berakhirnya pembelajaran yang terlalu lama, melewati 

jam pelajaran yang sudah tersedia semestinya. Selain itu, hambatan lain adalah 

masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Hal ini 

disebabkan karena mahasiswa tidak membagi tugas dalam kelompoknya sehingga 

masih ada anggota kelompok yang hanya mengandalkan temannya dalam 

pengerjaan LKM sehingga mahasiswa tersebut menjadi kurang aktif. Dosen harus 

dituntut untuk bisa membimbing dan mengarahkan semua kelompok dalam 

pembelajaran.  

Pada siklus I dan II, waktu mahasiswa untuk mengomunikasikan hasil 

pekerjaannya masih terlalu singkat sehingga interaksi antara sesama mahasiswa 

dan antara mahasiswa dan dosen untuk mengomunikasikan ide dan gagasan serta 

bertukar pendapat mengenai topik yang dibahas masih kurang. Selain itu, masih 

ada beberapa mahasiswa yang masih mengerjakan tugas selama presentasi kelas 

sehingga tidak memperhatikan kelompok lain yang sedang presentasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan pendekatan RME dapat meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa pada topik program linear sebagai berikut. (a) Memahami 

masalah kontekstual dilakukan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi 

pertanyaan, informasi dan tujuan dari masalah tersebut. (b) Menyelesaikan 

masalah kontekstual merupakan tahapan agar mahasiswa menerapkan strategi 

yang diketahui untuk menyelesaikan masalah dan mengaitkan berbagai konsep 

matematika untuk menjawab masalah. Dalam hal ini dilakukan bimbingan untuk 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan sehingga tujuan 

pembelajaran bisa dicapai. (c) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan untuk mengetahui 

pemahaman mahasiswa pada masalah yang diberikan serta untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih mendalam. (d) Tahap menyimpulkan dilakukan untuk 

memberikan penguatan konsep dan mengingat kembali pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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Berdasarkan hasil analisis tes akhir siklus diketahui bahwa, penerapan 

pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada topik 

program linear dari rata-rata 77,12 pada tes akhir siklus I menjadi rata-rata 88,03 

pada siklus II. Selain itu, hasil belajar mahasiswa berada pada kategori sangat baik 

meningkat dari 9,7% pada siklus I menjadi 77,4% pada siklus II sedangkan hasil 

belajar mahasiswa pada kategori baik menurun dari 90,3% pada siklus I menjadi 

22,6% pada siklus II. 

 Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME pada topik program 

linear dapat berjalan dengan lancar. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi 

aktivitas dosen dengan rata-rata 94,44, berada dalam kategori “Sangat Baik” dan 

hasil observasi aktivitas mahasiswa dengan rata-rata 75, berada dalam kategori 

“Baik” pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan 

RME pada topik program linear maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu 

pembelajaran matematika pada topik program linear dengan pendekatan RME 

membantu mahasiswa dalam memodelkan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari ke bentuk matematika, sehingga  membantu mahasiswa 

dalam menyelesaikan masalah dan hasil belajar mahasiswa dapat meningkat. Oleh 

karena itu, pendekatan RME ini dapat menjadi pertimbangan guru untuk untuk 

meningkatkan hasil belajar pada materi matematika yang berkaitan dengan 

masalah dunia nyata. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

pendekatan RME adalah manajemen waktu karena pendekatan ini membutuhkan 

waktu yang lebih banyak.  
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Abstrak 

Guru matematika perlu memodelkan kemampuan dan disposisi 

berpikir kritis di hadapan siswanya untuk  membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Akan tetapi, belum ada 

peneliti yang menyelidiki disposisi berpikir kritis guru matematika 

SMA yang sudah benar-benar terjun di lapangan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk menyelidiki disposisi berpikir kritis guru 

matematika yang sudah mengajar di kelas. Menggunakan metode 

studi kasus yang  dilaksanakan di salah satu kota di Jawa Timur 

dengan responden 23 guru matematika tingkat SMA, diidentifikasi 

ada tiga tingkat kategori disposisi berpikir kritis yang muncul, yaitu: 

non-critical thinker, emergent critical thinker, dan developing critical 

thinker. Sebagian besar guru matematika masih berada pada ketegori 

non-critical thinker (71,01%), sebagian kecil berada pada kategori 

emerging critical thinker (21,75%), dan sangat sedikit yang berada 

pada kategori developing critical thinker (7,24%). Dapat disimpulkan 

bahwa guru matematika masih belum merupakan pemikir kritis. Perlu 

diadakan pelatihan bagi guru-guru matematika dengan mengaktifkan 

wadah musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

Kata kunci: Disposisi Berpikir Kritis, Guru Matematika, Soal 

Matematika  

 

 

Dalam perkembangan dunia pendidikan, upaya untuk mengembangkan 

disposisi berpikir kritis siswa menjadi sangat penting, dengan alasan hal tersebut 

merupakan salah satu dari empat keterampilan (4C’s: Critical Thinking, Creative 

Thinking, Collaboration, and Communication skills) yang membuat seseorang 

sukses dalam era global (As’ari dkk., 2017; As’ari, 2016).  Sedangkan dalam 

tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013, kemampuan berpikir  kritis dan 

pemecahan masalah merupakan dua dari beberapa kemampuan yang harus 

dimunculkan dalam pembelajaran matematika di sekolah.  

Keterampilan berpikir kritis merupakan bagian penting dalam mendidik 

siswa agar mampu menghadapi tantangan dan memecahkan masalah kompleks di 

abad 21 (Bailin & Siegel, 2003). Keterampilan tersebut  diantaranya memahami 

masalah, menganalisis komponen dari masalah dan kegunaannya, memilih strategi 

yang tepat dalam penyelesaian masalah, menerapkan strategi tersebut dan 

mengambil pandangan kritis kembali untuk merevisi hasilnya serta melakukan  

perencanaan perbaikan penyelesaian.  

Kapasitas berpikir kritis telah diidentifikasi sebagai indikator seberapa baik 

seorang individu akan terampil di sekolah dan pada pekerjaan (Starkey, 2004). 

mailto:arrhyz@gmail.com
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Para pemikir kritis di Indonesia akan selalu mempertanyakan, menganalisis, dan 

mengkritik argumen yang disampaikan kepada mereka, dan mereka diharapkan 

menjadi pemimpin Indonesia di masa datang (Klimoviene dkk., 2006). Namun 

pada kenyataannya menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia untuk 

berpikir kritis masih mengecewakan (OECD, 2014). Oleh karena itu, ada 

panggilan darurat bagi pendidik untuk menemukan cara yang lebih baik untuk 

membantu siswa Indonesia untuk menjadi pemikir kritis yang lebih baik (As’ari, 

dkk., 2017). 

Devlin (2012) menyatakan bahwa inti pembelajaran matematika saat ini 

membutuhkan lebih pada pemahaman konseptual dan kemampuan untuk 

memberikan penalaran dan pembuktian daripada hanya menerapkan aturan 

prosedural dalam matematik. Dengan kata lain, matematika dapat meningkatkan 

pengembangan dalam pola pikir termasuk didalamnya berpikir kritis. Guru 

matematika idealnya memiliki potensi untuk membantu siswa mereka dalam 

mengembangkan keterampilan dan disposisi berpikir kritis (As’ari, dkk., 2017). 

Abrami, dkk., (2008) menyatakan ada empat  cara untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir, yaitu: (a) general approach, yaitu dengan mengadakan 

materi khusus tentang 4Cs sehingga siswa memahami makna dari 4Cs secara 

lengkap beserta dengan indikator-indikatornya, (b) infusion approach, yaitu 

sambil membelajarkan matematika, guru menjelaskan prinsip-prinsip 4Cs dan 

semua pembahasan matematika disesuaikan dengan prinsip 4Cs, (c) immersion 

approach, yaitu guru sama sekali tidak menjelaskan tentang 4Cs, tetapi semua 

perilaku guru telah memodelkan penerapan 4Cs dan siswa dituntut mengikuti 

perilaku tersebut, dan (d) mixed approach, yaitu campuran antara infused dan 

immersed. Apapun cara yang digunakan, pemodelan dari guru adalah yang paling 

penting. Guru harus terlebih dahulu menerapkan 4Cs dalam kehidupan sehari-

harinya, terutama ketika di kelas dan di sekolah. Dengan cara itu, siswa dapat 

melihat model nyata dari penerapan 4Cs, dan memiliki rujukan untuk menirunya. 

(As’ari, dkk., 2017). 

Sampai saat ini belum banyak informasi mengenai profil disposisi berpikir 

kritis guru matematika. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan disposisi 

berpikir kritis di bidang pendidikan matematika tidak memberikan profil yang 

jelas dari disposisi berpikir kritis guru matematika. Penelitian yang banyak 

dilakukan sejauh ini sebagian besar masih terfokus kepada siswa, diantaranya 

tentang dampak dari metode pembelajaran ke arah perbaikan atau 

mengidentifikasi faktor-faktor keterampilan berpikir kritis serta pengembangan 

media pembelajaran guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa 

(Sari, 2017; Hidayanti, dkk., 2016, Toppin & Chitsonga, 2016; Kurniati, dkk., 

2015; Masarigan & Espinosa 2014; Palinuspalsa 2013). Penelitian tentang 

mahasiswa calon guru matematika di tingkat perguruan tinggi diantaranya telah 

dilakukan oleh As’ari, dkk. (2017), Applebaum (2015) dan Biber, dkk. (2013). 

Sedangkan penelitian untuk guru SMP yang sudah bekerja di lapangan terkait 

dengan hubungan nilai profesional dan disposisi berpikir kritis telah dilakukan 

oleh Sahin, dkk. (2016). Ada kebutuhan untuk menyelidiki profil guru matematika 

tingkat SMA yang sudah terjun di lapangan terkait dengan disposisi berpikir 

kritis. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan disposisi berpikir 

kritis guru matematika dalam menyelesaikan soal matematika.  
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Hasil penelitian ini akan memberikan masukan yang sangat penting untuk 

merancang program pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa calon guru di 

tingkat perguruan tinggi terutama untuk calon guru matematika. Hasil penelitian 

ini juga memungkinkan guru matematika yang sudah terjun di lapangan melalui 

wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk merancang program 

kerja seperti pelatihan guru yang dapat meningkatkan kemampuan dan disposisi 

berpikir kritis guru, sehingga dalam jangka panjang akan membantu siswa 

Indonesia untuk menjadi pemikir kritis yang lebih baik. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Responden dari penelitian ini adalah 23 guru yang 

mengajar mata pelajaran matematika di SMA/MA di salah satu kota di Jawa 

Timur terdiri dari 4 sekolah negeri  dan 6 sekolah yang dikelola yayasan. Pada 

penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti, di mana peneliti bertindak 

sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada 

akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Seperti pada penelitian secara 

umum, pada penelitian ini juga terdapat instrumen pengumpul data agar dalam 

kegiatan pengumpulan data menjadi sistematis dan mudah (Trianto, 2010). 

Instrumen pengumpul berfungsi untuk menjaring data-data hasil penelitian. 

Peneliti membuat instrumen pendukung untuk mengetahui tingkat kemampuan 

dan disposisi berpikir kritis guru matematika. Instrumen tersebut berupa tiga 

kasus soal matematika seperti pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Intrumen Pendukung 
 

SOAL 1 

Banyaknya akar persamaan kuadrat 𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0 adalah 2. 

Benar atau salah? Berikan alasannya! 

 

SOAL 2 

Diketahui himpunan 4 objek {A, B, C, D}. Akan dipilih 3 objek dari himpunan tersebut. Ada 

berapa cara yang dapat dilakukan? 

 

SOAL 3 

KOK BISA? 

1) Misalkan 𝑥 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ (jumlah semua bilangan kelipatan 2) 

2) Dari 1), maka 2𝑥 = 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ 

3) Berdasarkan 1) dan 2),  

maka 2𝑥 − 𝑥 = (2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ ) − (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ ) = −1 

4) Berdasarkan 3), maka 𝑥 = −1 

5) Dari 1) dan 4), diperoleh 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ = −1  

Berikan pendapat Anda mengenai penjelasan diatas! 

 

Selanjutnya peneliti menyaksikan dan mengamati jawaban dari subyek selama 

proses pemecahan masalah, dan diikuti dengan wawancara untuk 

mengetahui/memperjelas maksud dari jawaban tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk Kasus Soal 1 

Guru diberi pertanyaan tentang soal dengan jawaban terbuka 
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Banyaknya akar persamaan kuadrat 𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0 adalah 2. 

Benar atau salah? Berikan alasannya! 

 

Hasil penelitian menunjukkan 22 guru langsung melaksanakan tugas dan tidak 

menunjukkan indikator bahwa mereka adalah pemikir kritis. Mereka langsung 

menjawab soal tanpa mempertimbangkan keterangan dari soal. Beberapa jawaban 

dari 22 guru tersebut seperti tampak pada Gambar 1a dan 1b di bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 2 jawaban di atas terlihat guru tersebut tidak mempertanyakan semesta 

pembicaraannya, karena dalam soal tidak disebutkan. Mereka menganggap semua 

hasil yang diperoleh adalah merupakan penyelesaian. Hal ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya a) pengalaman belajar yang diperoleh guru 

selama menempuh pendidikan sebelumnya yang kurang menekankan 

pembelajaran berpikir kritis b) anggapan guru bahwa soal ujian nasional berupa 

pilihan ganda, sehingga variasi soal lebih penting daripada pemahaman konsep c) 

kebiasaan guru memberikan  soal rutin kepada siswa sehingga sering mengerjakan 

soal-soal secara prosedural (Fatqurhohman, 2016). 

 

Dari keseluruhan jawaban hanya ada satu guru yang mempertanyakan 

tentang semesta pembicaraan, hal ini terlihat pada Gambar 2 di bawah 

 

 
 

 

Menurut Lai (2011) disposisi berpikir kritis yang diungkapkan oleh pemikir 

kritis, yaitu: (1) Selalu ingin mencari informasi akurat, (2) Berpikiran terbuka, (3) 

Berprasangka terhadap segala sesuatu, (4) Selalu ingin tahu untuk mempelajari 

apa yang tidak diketahui, (5) Cenderung selalu mencari alasan, (6) Mampu untuk 

beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda 

Gambar 1a Jawaban Guru untuk Soal 1 

Gambar 2 Jawaban Guru yang Mempertanyakan Semesta Soal 1 

Gambar 1b Jawaban Lain untuk Soal 1 
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Berdasarkan karakteristik tersebut, sebagian besar guru tidak dapat dicirikan 

sebagai pemikir kritis. Ada beberapa tingkatan kategori dari pemikir kritis. 

Menurut Paul & Elder (2008) ada enam tahap perkembangan pemikir yang kritis, 

Sedangkan As’ari, dkk. (2017) mengelompokkan dalam empat kategori. Pada 

penelitian awal ini, penulis menggolongkan subyek berdasarkan pengelompokan 

yang lebih sederhana sesuai dengan pendapat As’ari et.al (2017) yaitu: (1) non-

critical thinker, jika mereka tidak sadar bahwa mereka harus bersikap kritis 

terhadap sesuatu yang harus dilakukan (2) emergent critical thinker, jika mereka 

mengungkapkan kebutuhan untuk berperilaku kritis setelah mendapat respon oleh 

pertanyaan dari jawaban mereka. (3) developing critical thinker, jika mereka 

selalu menyadari bahwa mereka perlu untuk merespon secara kritis untuk setiap 

permasalahan yang diberikan kepada mereka dan (4) mastering critical thinker, 

jika mereka selalu menyajikan keterampilan berpikir kritis yang tepat untuk 

menghasilkan respon terbaik untuk hal-hal yang harus mereka lakukan..  

Untuk mengidentifikasi tingkat tertinggi dari tingkat berpikir kritis, perlu 

dilakukan wawancara dengan memberi pertanyaan reflektif (As’ari, dkk., 2017). 

Beberapa pertanyaan tersebut antara lain:  

(1) Apa Anda sudah yakin dengan jawaban yang anda tuliskan? 

(2) Mengapa Anda berpikir bahwa jawaban anda sudah sesuai? 

(3) Apakah Anda tidak melihat kelemahan dari soal yang diberikan? 

 

Pertanyaan pertama dimaksudkan untuk memeriksa kepercayaan mereka 

dari hasil yang telah mereka kerjakan. Pertanyaan kedua dimaksudkan untuk 

menyelidiki jawaban dengan mengkaitkan dengan kepercayaan diri mereka. 

Pertanyaan ketiga dimaksudkan memberikan petunjuk bagi mereka untuk 

menggunakan keterampilan berpikir kritis dengan melihat kesesuaian perintah. 

Dari wawancara didapatkan ada 5 guru yang menyadari bahwa semesta 

pembicaraan belum disebutkan, sehingga jawaban bisa bermacam-macam 

tergantung dari semesta pembicaraan. Berikut ini salah satu wawancara dengan 

guru tersebut 

 
P  : Apa bapak sudah yakin dengan jawaban yang dituliskan? 

G  : Yakin pak 

P   : Mengapa bapak berpikir bahwa jawaban anda sudah sesuai? 

G  : Karena dalam mencari akar akar bisa dilihat dari nilai diskriminannya 

P  : Maksudnya? 

G  : Jika D > 0 maka mempunyai 2 akar real, jika D = 0 mempunyai 1 akar real, dan jika D <  

0 maka tidak mempunyai akar real 

P  : Apa bapak tidak melihat kelemahan dari soal? 

G  : (mengamati lagi soalnya). Ternyata semesta dari soal tidak disebutkan ya pak, jadi tidak 

pasti bilangan real, bisa bilangan asli, bilangan prima atau bilangan lain. 

 

Dari wawancara terlihat guru menyadari kesalahannya karena tidak melihat 

semesta pembicaraan. Sesuai dengan tingkatan berpikir kritis, maka guru tersebut 

bisa dikategorikan dalam emergent critical thinker, 17 guru yang tetap dengan 

jawaban semula termasuk dalam kategori non-critical thinker, sedangkan 1 guru 

yang mempertanyakan semesta pembicaraan dari awal, namun tidak melengkapi 

kemungkinan-kemungkinan selesaian dapat dikategorikan developing critical 

thinker. 
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Untuk Kasus Soal 2 

Pada kasus soal no 2 guru diberikan pertanyaan  

Diketahui himpunan 4 objek {A, B, C, D}. Akan dipilih 3 objek dari himpunan 

tersebut. Ada berapa cara yang dapat dilakukan? 

 

Dari pertanyaan tersebut tidak disebutkan cara memilih objek. Apakah bisa 

diulang atau tidak dan memperhatikan urutan atau tidak. Jika bisa bisa diulang 

dan urutan diperhatikan maka termasuk dalam masalah barisan, jika bisa diulang 

urutan tidak diperhatikan maka termasuk dalam masalah multiset, jika tidak boleh 

diulang urutan diperhatikan maka termasuk masalah permutasi, dan jika tidak 

boleh diulang dan urutan tidak diperhatikan maka termasuk masalah kombinasi. 

Dari jawaban 23 guru tersebut,  11 orang menganggap masalah tersebut termasuk 

kombinasi, 6 orang menyelesaikan masalah tersebut dengan permutasi, 2 orang 

mempertanyakan bisa memperhatikan urutan atau tidak, namun masih belum 

mempertanyakan boleh diulang atau tidak seperti tampak pada Gambar 3 di 

bawah 

 

 
 

 

Berikut ini wawancara dengan salah satu guru tersebut 
P  : Apa ibu yakin dengan jawaban ibu? 

G  : Yakin pak, kan di soal tidak disebutkan urutannya diperhatikan atau tidak. Jika 

memperhatikan urutan pakai permutasi jika tidak pakai kombinasi 

P : Apa ada kemungkinan yang lain? 

G  : Sepertinya tidak ada 

P  : Bagaimana dengan kemungkinan bisa diulang atau tidak? 

G  : oooo bisa begitu ya pak, tapi saya tidak tahu caranya karena di buku buku sekolah tidak 

menjelaskna masalah tersebut, nanti saya coba cari lagi penjelasan mengenai itu pak 

 

Dari wawancara terlihat guru tidak menyadari kemungkinan lain yaitu boleh 

diulang atau tidak dengan alasan tidak ada materinya di buku sekolah.  Sedangkan 

4 orang lain tidak mengarah ke salah satu kemungkinan jawaban di atas. Salah 

satu jawaban guru tersebut tampak seperti pada Gambar 4 di bawah. 

 

 
Gambar 4 Jawaban Lain untuk Soal 2 

 

Dari jawaban terlihat bahwa guru kurang menguasai konsep masalah 

kombinatorika, hal ini juga dipertegas saat guru tersebut diwawancara. Untuk 

Gambar 3 Jawaban Guru untuk Soal 2 
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guru yang awalnya menjawab permutasi maupun kombinasi saja, setelah 

dilakukan wawancara 6 orang dari mereka menyadari kekurangan dari jawaban 

tersebut, namun mereka masih belum menyadari bahwa terdapat kemungkinan 

bisa terjadi pengulangan atau tidak, 11 orang yang lain masih tetap belum 

menyadari kemungkinan-kemungkinan lain. 

Dari jawaban-jawaban guru di atas maka 15 guru dapat dikategorikan ke 

dalam non-critical thinker, 6 guru dalam kategori emergent critical thinker dan 

hanya 2 guru yang masih mempertanyakan untuk memperhatikan urutan atau 

tidak, namun belum memperhatikan pengulangannya bisa di kategorikan dalam 

developing critical thinker. 

 

Untuk Kasus Soal 3 

Pada kasus soal no 3 guru diberikan sebuah permasalahan 

 

KOK BISA? 

1. Misalkan 𝑥 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ (jumlah semua bilangan kelipatan 

2) 

2. Dari 1), maka 2𝑥 = 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ 

3. Berdasarkan 1) dan 2),  

maka 2𝑥 − 𝑥 = (2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ ) − (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ ) = −1 

4. Berdasarkan 3), maka 𝑥 = −1 

5. Dari 1) dan 4), diperoleh 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ⋯ = −1  

6. Berikan pendapat Anda mengenai penjelasan di atas! 

 

Soal tersebut dimaksudkan agar guru kritis dalam memahami masalah. Dalam 

matematika ketika ada kesimpulan yang salah pasti ada yang menyebabkan 

kesalahan. Guru dituntut harus jeli dalam melihat dimana letak kesalahan yang 

tidak sesuai dengan aturan atau kaidah dalam matematika. Kesalahan pada soal 

dalam kasus 3 diatas adalah pada permisalan deret yang divergen sebagai 𝑥, dan 

ada informasi yang salah yaitu jumlah semua bilangan kelipatan 2 padahal deret 

tersebut tidak menunjukkan demikian.  

Dari 23 guru, ada 6 guru yang tidak menjawab soal tersebut, setelah 

dilakukan wawancara  ternyata guru tersebut kesulitan dalam menjawab soal yang  

bukan prosedural. Berikut wawancara dengan salah satu guru tersebut 

 
P  : Mengapa no 3 belum dijawab bu? 

G : Saya bingung pak 

P  : Mengapa? 

G : Saya kesulitan dalam mencari kesalahannya pak, biasanya saya hanya mengerjakan soal-

soal yang berupa perhitungan seperti soal no 1 dan 2. 

 

Ada 3 guru yang menyatakan pendapat itu benar, salah satu jawaban guru tersebut 

terlihat seperti Gambar 5 di bawah 

 

 
Gambar 5 Jawaban Guru untuk Soal 3 
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Dari gambar terlihat guru menerapkan perhitungan dengan menggunakan rumus 

deret tak hingga, namun guru tersebut lupa memperhatikan syarat bahwa rumus 

deret tak hingga hanya bisa digunakan untuk deret yang konvergen, sedangkan 

deret tersebut adalah divergen. Dari wawancara dengan guru-guru tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa guru tersebut memang belum menguasai 

sepenuhnya tentang konsep deret yang konvergen atau divergen, yang mereka 

ketahui selalu melakukan perhitungan dengan rumus deret tak hingga, dengan 

alasan soal-soal di Ujian Nasional tidak pernah ada perhitungan dengan deret 

divergen. 9 guru tersebut dapat dikategorikan  dalam non-critical thinker 

Ada 7 guru yang menyatakan kesalahan terjadi pada langkah no 3 dan ada 5 

guru yang tidak mengarahkan kesalahan pada nomor tertentu namun memberi 

penjelasan bahwa pernyataan itu salah dengan alasan deret tak hingga seperti 

terlihat pada Gambar 6 di bawah 

 

 
Gambar 6 Jawaban Lain untuk Soal 3 

 

Dari gambar terlihat guru tidak menyadari ada kesalahan dalam permisalan x. Dari 

12 guru tersebut ada 4 guru yang menyadari kesalahannya setelah dilakukan 

wawancara. Menurut penulis 4 guru tersebut dapat dimasukkan dalam kategori 

emergent critical thinker, sedangkan 8 guru yang lain masuk dalam non-critical 

thinker. 

Dua guru menyatakan kasalahan terjadi pada permisalan, karena deret tak 

hingga maka tidak bisa dimisalkan dengan x, namun tidak menyadari bahwa ada 

informasi yang salah pada soal yaitu jumlah deret kelipatan 2. Ketika dilakukan 

wawancara, guru tersebut menyatakan bahwa kemungkinan salah pengetikan tapi 

sudah paham maksudnya. Menurut penulis 2 guru ini dapat dikategorikan ke 

dalam developing critical thinker. 

Dilihat dari ketiga kasus dalam mengerjakan soal matematika di atas, 

sebagian besar guru masih berada pada ketegori non-critical thinker sebagian 

kecil dalam kategori emergent critical thinker dan sangat sedikit yang masuk ke 

dalam developing critical thinker. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh As’ari, dkk. (2017) dan Biber, dkk. (2013) yang menyatakan 

bahwa calon guru matematika pada umumnya masih berada pada disposisi 

berpikir kritis tingkat rendah. 

Di dalam pembelajaran di kelas, guru sering memberikan soal-soal yang 

prosedural yang kurang mampu untuk meningkatkan disposisi berpikir kritis 

siswanya. Hal ini merupakan salah satu penyebab sebagian besar guru kurang 

mengembangkan disposisi berpikir kritis mereka. Mereka seolah-olah terbelenggu 

oleh soal-soal Ujian Nasional yang hanya terfokus pada pemilihan jawaban yang 

benar dari soal pilihan ganda. Padahal sebenarnya guru harus mampu 
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memodelkan disposisi berpikir kritis mereka di hadapan siswa, agar siswa bisa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Soal-soal dengan tipe pemecahan 

masalah yang lebih kompleks, menurut Tumkaya, dkk. (2009) dapat 

meningkatkan kemampuan disposisi berpikir kritis. Dengan sering memberikan 

soal-soal pemecahan masalah dan soal-soal yang dapat meningkatkan disposisi 

berpikir kritis, secara tidak langsung guru juga akan mengembangkan kemampuan 

disposisi berpikir kritis mereka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari tiga studi kasus diidentifikasi ada tiga tingkat kategori disposisi 

berpikir kritis yang muncul, yaitu: non-critical thinker, emergent critical thinker, 

dan developing critical thinker. Sedangkan kategori mastering critical thinker 

masih belum tampak. Sebagian besar  guru matematika masih berada pada 

ketegori non-critical thinker (71,01%), sebagian kecil berada pada kategori 

emerging critical thinker (21,75%), dan sangat sedikit yang berada pada kategori 

developing critical thinker (7,24%). Dapat disimpulkan bahwa guru matematika 

masih belum merupakan pemikir kritis. Oleh karena itu, sebaiknya kurikulum dan 

praktik pembelajaran di lembaga perguruan tinggi pencetak guru harus ditinjau 

kembali. Pemberian soal dengan tipe pemecahan masalah dan soal-soal non rutin 

harus sering dilakukan oleh guru guna meningkatkan kemampuan dan disposisi 

berpikir kritis siswa, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan 

disposisi berpikir kritis guru tersebut. Perlu diadakan pelatihan yang mampu 

meningkatkan kemampuan dan disposisi berpikir kritis guru melalui wadah 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) salah satunya dengan bekerjasama 

dengan perguruan tinggi untuk mengundang dosen yang berkompeten dalam 

pengembangan disposisi berpikir kritis guru matematika. Dalam kegiatan MGMP 

perlu diagendakan pembahasan soal-soal dengan tipe pemecahan masalah dan 

soal-soal yang dapat meningkatkan disposisi berpikir kritis, dengan harapan di 

kedepannya guru mampu menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. 
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IDENTIFIKASI KESALAHAN DALAM MENGONSTRUKSI  

KONSEP OPERASI BENTUK ALJABAR SISWA SMK  

 

Haryanti1), Dwiyana2), Subanji3) 
1,2,3) Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang 

adekanti1979@gmail.com1), dwiyana.fmipa@um.ac.id2), 

subanji.fmipa@um.ac.id3)  

 

Abstrak 

Adanya hambatan siswa dalam belajar dapat diketahui dengan adanya 

kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Perlu adanya identifikasi 

untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dan 

mengapa kesalahan tersebut dilakukan. Penelitian ini membahas 

tentang hasil identifikasi terhadap kesalahan siswa dalam 

mengkonstruksi konsep operasi bentuk aljabar yang dilakukan 

terhadap siswa-siswa sekolah menengah kejuruan. Penelitian ini 

diawali dengan mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan siswa  dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan kepada 5 

siswa di SMK Negeri 1 Batu pada kelas X KCR. Siswa diberikan 4 

masalah soal pernyataan benar salah serta diminta menuliskan 

alasannya. Data diperoleh dari hasil jawaban siswa dan dilengkapi 

dengan hasil wawancara. Hasil penelian menunjukkan 2 siswa 

mengalami pseudo konstruksi, 2 siswa mengalami lubang konstruksi, 

dan 4 siswa mengalami kesalahan konstruksi konsep analogi. 

Kata kunci: identifikasi kesalahan, konstruksi konsep, bentuk aljabar   

 

 

Prioritas utama siswa-siswa SMK pada umumnya adalah mempelajari 

materi produktif. Hal ini dikarenakan siswa-siswa mendaftar ke SMK dengan 

memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pelajaran adaptif dan 

normatif khususnya matematika menjadi kurang diminati oleh siswa-siswa di 

SMK. Kurang berminatnya siswa-siswa ini juga menjadi salah satu hambatan 

pembelajaran matematika di SMK. 

Salah satu cara guru menumbuhkan minat belajar matematika siswa di 

SMK adalah dengan mengaitkan materi matematika dengan materi produktif 

mereka. Guru juga harus pandai membangun pengetahuan siswa melalui 

pengaitan satu konsep dengan konsep yang lain. Pengetahuan awal juga 

diperlukan sebagai modal untuk membangun konsep baru.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Ausubel (Subanji, 2015) bahwa dalam belajar matematika  senantiasa 

ada proses mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru artinya belajar 

harus bermakna.    

Dalam belajar seseorang mengalami proses berfikir yaitu proses antara 

informasi yang datang dan skema ( struktur kognitif). Ada dua proses kognitif 

yang dialami yaitu asimilasi dan akomodasi. Proses kognitif yang diperoleh ketika 

seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam 

skema yang sudah terbentuk disebut asimilasi. Sedangkan akomodasi adalah 

proses mengintegrasikan stimulus baru melalui pembentukan skema baru atau 

mailto:adekanti1979@gmail.com1
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pengubahan skema lama untuk menyesuaikan dengan stimulus yang diterima 

(Subanji dan Supratman, 2015) 

Namun dalam belajar siswa kadang-kadang mengalami hambatan. Adanya 

hambatan siswa dalam belajar dapat diketahui dengan adanya kesalahan-

kesalahan yang dilakukannya. Hambatan tersebut mungkin disadari atau mungkin 

juga tidak disadari oleh siswa. Tetapi akibatnya prestasi yang dicapai siswa berada 

di bawah yang semestinya dan siswa lambat  dalam melaksanakan tugas-tugas 

belajarnya (Subanji, 2015). 

Kesulitan dan kesalahan siswa dalam mengerjakan matematika telah 

banyak dikaji oleh peneliti. Bingobali, dkk (2010) mengeksplorasi penyebab 

terjadinya kesulitan matematika siswa berdasarkan pandangan guru, yang 

meliputi: Epistemological causes, Psychological causes, Pedagogical cause.  

Epistemological causes adalah kesulitan siswa yang disebabkan karena kesulitan 

dalam hal memahami konsep, mengabstraksi konsep, dan mengaitkan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari. Psychological causes  adalah kesulitan siswa yang 

disebabkan antara lain karena kurangnya pengetahuan prasyarat siswa, kurangnya 

motivasi dan minat, kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya kemampuan. 

Sedang pedagogical cause adalah kesulitan siswa  dikarenakan kurangya 

kompetensi guru, guru tidak mengajar menggunakan cara yang dapat dipahami 

siswa dan guru menggunakan pendekatan yang tidak tepat dalam mengajar. 

Hasil penelitian Subanji dan Nusantara (2013) menunjukkan bahwa 

karakteristik kesalahan berpikir siswa dalam mengonstruksi konsep matematika 

mencakup kesalahan: berpikir pseudo benar & pseudo salah, berpikir analogi, 

menempatkan konsep, dan dalam berpikir logis. Sementara Subanji (2015) juga 

menemukan bahwa terjadinya kesalahan dalam mengonstruksi dan memecahkan 

masalah meliputi: (a)pseudo construction, (b) hole construction, (c) mis-

analogical construction, dan (d) mis-logical construction. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan guru pengajar di kelas X 

Kecantikan Rambut, peneliti menjumpai banyak siswa yang masih melakukan 

kesalahan dalam operasi bentuk aljabar.  Padahal operasi bentuk aljabar perlu 

dikuasai siswa karena senantiasa berhubungan erat dengan materi selanjutnya dan 

merupakan dasar dalam pemecahan masalah. Aljabar mendukung kemampuan 

siswa memecahkan masalah menggunakan absraksi dan juga merupakan elemen 

pokok dalam penalaran matematika. 

Usiskin (Wulandari, 2014) mengemukakan aljabar sebagai studi tentang 

prosedur menyelesaikan masalah informasi yang direkam sebagai pengertian-

pengertian. Demikian juga  Romberg and Spence (Wulandari, 2014) 

mengemukakan aljabar merupakan alat untuk memberi arti dunia untuk membuat 

prediksi dan membuat kesimpulan tentang sesuatu yang tidak dapat di ukur atau 

dihitung. Nampak disini betapa pentingnya penguasaan aljabar dalam rangka 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam apa saja bentuk-bentuk kesalahan siswa dalam mengonstruksi konsep 

operasi bentuk aljabar dan bagaimana proses terjadinya kesalahan siswa tersebut. 

Banyaknya kesalahan dalam operasi bentuk aljabar yang dilakukan oleh 

siswa kelas X Kecantikan Rambut mengakibatkan rendahnya nilai matematika 

siswa. Rendahnya nilai siswa dibuktikan dengan rendahnya nilai ulangan harian I 

yaitu yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak  94,1%. Sedang pada 

penilaian tengah semester (PTS) yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 
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85,3 %. Berdasarkan wawancara dengan guru pengajar matematika di kelas 

tersebut  juga diketahui  bahwa siswa kurang termotivasi mengikuti pelajaran 

matematika. Ini menjadi dasar perlunya identifikasi kesalahan siswa dalam 

mengonstruksi konsep operasi bentuk aljabar. 

Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, 

mencatat data dan informasi dari lapangan (KBBI, 2001). Kesalahan siswa perlu 

adanya identifikasi untuk mengetahui kesalahan apa saja yang banyak dilakukan 

dan mengapa kesalahan tersebut dilakukan siswa. Kesalahan yang dilakukan 

siswa perlu diidentifikasi lebih lanjut, agar mendapatkan gambaran yang jelas dan 

rinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam mengkonstruksi konsep operasi 

bentuk aljabar. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan pengajaran dalam usaha meningkatkan kegiatan belajar dan 

mengajar. Adanya peningkatan kegiatan belajar dan mengajar diharapkan dapat 

memperbaiki hasil belajar siswa.  

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan siswa dalam 

mengkonstruksi konsep operasi bentuk aljabar. Penelitian ini diawali dengan 

mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan siswa  dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.  Creswell (2012) mengungkapkan bahwa ciri kusus penelitian kualitatif  

yaitu mengumpulkan data yang didasarkan pada kata-kata (misalnya , dari 

wawancara) atau dari gambar (misalnya foto) dari sejumlah kecil individu 

sedemikian rupa sehingga pandangan para partisipan bisa didapatkan. Ciri lain 

pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah menganalisis data untuk deskripsi 

dan tema dengan menggunakan analisis teks dan menginterpretasikan makna yang 

lebih besar dari temuannya.  

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Batu pada kelas X KCR.  

Awalnya dilakukan tes penelusuran kesalahan siswa dalam mengonstruksi konsep 

operasi bentuk aljabar yang melibatkan 34 siswa. Selanjutnya dilakukan 

penelusuran mendalam terhadap kesalahan-kesalahan yang yang dilakukan siswa 

dalam mengonstruksi konsep matematika kepada 5 siswa dengan wawancara 

berbasis tugas. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan pada kelengkapan subjek 

dalam menuliskan alasan pada lembar instrumen dan kemampuan subjek dalam 

komunikasi (berdasarkan masukan dari guru pengajarnya). 

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen 

pendukung. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dan instrumen 

pendukungnya adalah instrumen berupa soal pernyataan benar salah yang 

meminta siswa untuk menyatakan pernyataan tersebut benar atau salah dengan 

disertai alasannya.  Siswa diminta menuliskan alasan kenapa menjawab benar atau 

salah pada kolom yang telah disediakan. Instrumen untuk menjaring kesalahan 

siswa dalam kesalahan konstruksi konsep matematika berupa 4 pernyataan benar 

salah, masing-masing terkait dengan konsep operasi bentuk aljabar yaitu operasi 

penjumlahan bentuk aljabar variabel sejenis, operasi pengurangan bentuk aljabar 

variabel tak sejenis, operasi perkalian dan operasi pengkuadratan. .  

Untuk mendapatkan data penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan 

memberikan masalah berupa penyataan kepada siswa. Pernyataan tersebut diminta 

dinyatakan benar atau salah dan siswa juga diminta menuliskan alasannya. 

Jawaban siswa  dikelompokkan dalam tiga kategori : benar, pseudo dan salah. 
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Jawaban “benar” terjadi jika siswa menjawab dengan benar dan mampu 

memberikan alasan secara benar. Jawaban “pseudo” terjadi bila siswa menjawab 

benar tetapi  alasan yang dikemukakan salah. Jawaban “salah” terjadi jika siswa 

menjawab salah dan alasan yang dituliskan juga salah (Subanji, 2015). 

     Selanjutnya untuk menelusuri kesalahan konstruksi konsep operasi 

bentuk aljabar, 5 siswa yang telah dipilih sebagai subjek penelitian diminta 

menyampaikan apa yang sedang ia pikirkan ketika menuliskan alasannya pada 

instrumen penelitian.  Kemudian peneliti menggali apa yang dipikirkan subjek 

melalui wawancara. Jawaban subjek penelitian dari hasil wawancara inilah yang 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk menemukan faktor-faktor penyebab 

terjadinya kesalahan.  Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan menelaah 

data dari hasil wawancara berbasis tugas dan selanjutnya akan digunakan untuk 

menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jawaban siswa  dikelompokkan dalam tiga kategori : benar, pseudo dan 

salah. Jawaban “benar” terjadi jika siswa menjawab dengan benar dan mampu 

memberikan alasan secara benar. Jawaban “pseudo” terjadi jika siswa menjawab 

benar tetapi  alasan yang dikemukakan salah. Jawaban “salah” terjadi jika siswa 

menjawab salah dan alasan yang dituliskan juga salah (Subanji, 2015). Jawaban 

siswa untuk masing-masing soal diperlihatkan pada Tabel 1. Pada soal nomor 1 

ditemukan paling sedikit subjek melakukan kesalahan, yaitu hanya dua subjek 

yang menjawab “pseudo” artinya dua subjek tersebut menjawab benar tetapi  

alasan yang dikemukakan salah. Sedang kesalahan banyak ditemukan pada soal 

nomor 2 dan 3. Pada soal nomor 2 ditemukan dua subjek menjawab “pseudo” dan 

dua subjek menjawab “salah”. Pada soal nomor 3 ditemukan empat subjek 

menjawab “pseudo”. 

 
Tabel 1. Kategori Jawaban Subjek pada Masing-Masing Soal 

 SOAL 

SUBYEK NO. 1 NO. 2 NO. 3 No. 4 

S1 B S P P 

S2 P P B S 

S3 B B P S 

S4 P P P B 

S5 B S P B 

  Keterangan: B = benar, P = pseudo, S = salah 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada pekerjaan subjek pada pernyataan soal 

nomor 1, ada  2 subjek  yang  melakukan pseudo. S2 dan S4 mengalami proses 

berpikir pseudo “benar” , meskipun jawabannya benar namun sebenarnya siswa 

tidak mampu memberi alasan yang tepat. Seperti yang dikemukakan Subanji 

(2015) dan Vinner (1997), kesalahan berpikir pseudo siswa dalam mengkonstruksi 

konsep matematika ada dua jenis kesalahan, yakni berpikir pseudo “benar” dan 

berpikir pseudo “salah”. Pseudo benar terjadi ketika siswa menjawab benar soal 

yang diberikan tetapi tidak bisa memberi alasan terhadap jawabannya atau salah 

dalam memberikan alasan. Sedangkan pseudo salah terjadi ketika siswa salah 

dalam menjawab, tetapi setelah dilakukan refleksi, mereka dapat memperbaikinya 

menjadi jawaban yang benar. Adapun salah satu contoh hasil kerja siswa dalam 

menjawab soal nomor 1 tampak pada Gambar 1. Terlihat pada Gambar 1  jawaban 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 946 

 

  
 

subjek termasuk ke dalam kategori jawaban “pseudo” karena subjek menjawab 

benar pernyataan soal nomor 1 tetapi  alasan yang dikemukakan salah.   

 

 
Gambar 1. Jawaban dan alasan siswa pada soal no 1 

 

  Saat subjek dihadapkan pada  pernyataan soal nomor 1 yaitu 4𝑥 +  3𝑥 =
 7𝑥, S2 dan S4  menyatakan benar pernyataan tersebut. Namun ketika ditelusuri 

lebih lanjut sebenarnya siswa mengalami pseudo construction. Dikatakan pseudo 

karena alasan siswa menjawab benar pernyataan tersebut adalah karena 𝑥 

diilustrasikan sebagai benda. S2 mengilustrasikan  𝑥 sebagai pensil dan S4 

mengilustrasikan 𝑥 sebagai buku.  

Nampak juga gambaran pseudo ini setelah ditelusuri melalui wawancara: 

 

P  : Bagaimana kamu bisa memperoleh hasil 7x ? 

S2 : Karena hurufnya sama bu. 

P  : Memang kenapa kalo hurufnya sama? 

S4 : Kalo hurufnya sama kan bisa dijumlahkan. 

P  : Ooo gitu, kalo hurufnya diganti x dan satunya diganti y bagaimana? 

S2 : Tidak bisa dijumlahkan karena hurufnya beda. 

P : Kenapa kalo hurufnya sama bisa dijumlahkan tapi kalo hurufnya beda tidak 

bisa dijumlahkan?  

S4:  ya itu,karena dimisalkan x nya pensil dan y nya buku. Kan dua benda 

berbeda, jadi tidak bisa dijumlahkan. 

S2 : Ya bu, tapi kalo sama-sama x kan sama-sama pensil jadi bisa dijumlahkan. 

 

   Dari wawancara nampak bahwa kedua subjek sebenarnya  belum 

memahami makna 𝑥  pada pernyataan 4𝑥 +  3𝑥 =  7𝑥. Kedua subjek hanya 

melihat karena hurufnya sama maka dapat dijumlahkan. Selanjutnya peneliti 

menelusuri pemahaman kedua subjek dengan memberikan pertanyaan lanjutan 

yaitu bagaimana jika salah satu huruf diganti dengan huruf  𝑦. Kedua subjek 

kemudian memberikan argumen bahwa jika hurufnya sama maka dapat 

dijumlahkan tetapi jika hurufnya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Mereka berdua 

juga mengasumsikan bahwa kalau huruf sama  

S2 dan S4 memberikan alasan 4𝑥 dan 3𝑥 dapat dijumlahkan karena 

memandang 𝑥 sebagai benda seperti pensil dan buku. Padahal 𝑥 dalam konteks 

aljabar adalah bilangan. Sehingga 4𝑥 +  3𝑥 bisa dijumlahkan karena ada sifat 

distributif yang menjamin berlakunya penjumlahan. Apabila 𝑥 dimaknai sebagai 

benda maka tidak ada sifat yang menjamin penjumlahan tersebut. Penjumlahan 

hanya bisa dilakukan dalam konteks bilangan. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Subanji (2015).  
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  Pada pernyataan soal nomor 2 ditemukan bahwa S1 mengalami kesalahan 

karena ia menyatakan bahwa pernyataan soal nomor 2 adalah benar.  Melalui 

wawancara diketahui bahwa alasan S1 menyebut pernyataan soal nomor 2 bernilai 

benar karena ia menganalogikan dengan pernyataan soal nomor 1. Pada 

pernyataan soal nomor 1, ia menjumlahkan 4 dan 3 sehingga diperoleh 7. Maka 

S1 juga melakukan hal yang sama pada pernyataan soal nomor 2, angka 4 

dikurangi 4 hasilnya nol sehingga ia berasumsi 4𝑥 –  4 =  𝑥.  Nampak disini S1 

mengalami kesalahan konstruksi konsep analogi (mis-analogical construction). 

Berdasarkan pekerjaan subjek pada pernyataan soal nomor 2 ditemukan 

ada  2 subjek  yang  melakukan pseudo benar yaitu S2 dan S4. Kedua subjek 

tersebut menjawab benar namun alasan yang diberikan salah. Gambaran hasil 

pekerjaan S4 terlihat pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Jawaban dan alasan siswa pada soal no 2 

 

  Gambar 2 menunjukkan  S4 mengoperasikan ruas kiri seperti operasi pada 

bilangan  dan membiarkan ruas kanan seperti apa adanya. Selanjutnya terlihat  S4 

memperoleh hasil yang tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan kemudian ia 

menyatakan pernyataan soal nomor 2 adalah pernyataan yang salah. 

  Setelah ditelusuri lebih lanjut, S2 dan S4 menganggap bahwa operasi 

dalam aljabar sama dengan operasi bilangan biasa. Nampak dari hasil wawancara 

alasan yang diberikan keduanya masih salah. 

 

P : Alasannya apa dalam menjawab soal ini? 

S2: Salah, karena seharusnya 4x – 4 = 0. 

P : Kenapa hasilnya bisa 0? 

S2 : Karena 4x – 4 = 0x = 0  

P : Apakah sama 4x – 4 dengan 4 – 4? 

S2 : Ehm...Tidak sama bu, 4x – 4 = 0x sedangkan 4 – 4 = 0. Kebetulan saja 

hasilnya sama-sama 0, kan 0x sama dengan 0 juga. 

P : S4, alasannya dalam menjawab soal ini apa? 

S4 : Salah, karena soal 4x – 4 = x dapat diselesaikan menjadi 4x – 4 – x = 0  

P : kok bisa? 

S4 : Karena sudah ada pasangannya, 4 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 0 dan 

x dikurangi x hasilnya juga 0. 

 

Nampak disini S2 dan S4 mengalami kesalahan konstruksi konsep analogi 

(mis-analogical construction). Kedua subjek menganalogikan soal nomor 2 

dengan konsep operasi pada bilangan. Sedangkan S5 dalam menjawab pernyataan 

soal nomor 2 mengalami pseudo salah. Pseudo salah terjadi ketika siswa salah 

dalam menjawab, tetapi setelah dilakukan refleksi, mereka dapat memperbaikinya 

menjadi jawaban yang benar. Setelah dilakukan wawancara oleh peneliti kepada 

S5 diketahui bahwa S5 sudah benar memaknai 𝑥 sebagai bilangan tetapi salah 

dalam penghitungannya. S5 memilih 𝑥 =  0 kemudian ia substitusikan nilai 𝑥 ke 
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dalam persamaan 4𝑥 –  4 =  𝑥 menjadi 4(0) –  4 =  0. S5 melakukan kesalahan 

penghitungan, karena terburu-buru ia menjawab 4(0) hasilnya sama dengan 4 

sehingga 4(0) –  4 =  4 –  4 =  0. Tetapi setelah peneliti meminta ia mengecek 

kembali penghitungannya dan memintanya untuk mensubstitusikan nilai 𝑥 yang 

lain selain 0, S5 dapat memperbaiki jawabannya. 

    Pada pernyataan soal nomor 3 ditemukan bahwa S1 dan S4 mengalami 

lubang konstruksi. Adanya lubang konsruksi dapat ditelusuri melalui wawancara 

berbasis tugas kepada S1 dan S4. S1 Dalam hal ini S1 sudah mengaitkan dengan 

sifat distributif pada perkalian tetapi ada proses konstruksi yang tidak sesuai. 

Kesalahan konstruksi terjadi pada saat ia mengalikan 2 dan 3 sekaligus pada 

(𝑥 –  𝑦). Hal ini juga terlihat dari jawaban subjek seperti nampak pada Gambar 3. 

Sedang S4 sudah memahami sifat distributif perkalian tetapi kurang memahami 

operasi pada bilangan bulat.   

 

 
Gambar 3. Jawaban dan alasan siswa pada soal no 3 

 

  Dari Gambar 3 terlihat S1 terlebih dahulu mengalikan angka 2 dengan 

(𝑥 –  𝑦)  kemudian  mengalikan angka –3 dengan (𝑥 –  𝑦). Kemudian S1 

membandingkan jawaban yang ia peroleh setelah mengalikan dengan pernyataan 

soal nomor 3, ternyata tidak diperoleh jawaban yang sama. Maka S1 menuliskan 

bahwa pernyataan soal nomor 3 adalah pernyataan yang salah. 

Dari wawancara diketahui S1 dan S4 kurang memahami sifat distributif 

perkalian pada operasi aljabar. Tetapi konstruksi konsep sifat distributif perkalian 

tidak utuh atau disebut lubang  konstruksi. 

 
P  : Kenapa kok Anda  jawab salah? 

S1 : Seharusnya hasilnya 2x – 2y – 3x + 3y. Karena 2 – 3(x – y) berarti 2 – 3 dikalikan sekaligus 

ke x dan y. 

S4 : seharusnya hasilnya 2 – 3x – 3y. Karena 2 – 3(x – y) berarti angka tiganya harus dikalikan 

ke x dan dikalikan ke y. 

P : Coba periksa sekali lagi! 

S4 : Sudah benar kok bu. 

P : Bagaimana kalo (x – y) saya ganti dengan (x + y)? 

S4 : Kalau diganti (x + y) berarti soalnya menjadi 2 – 3(x + y). Hmmmmm......(diam sejenak, 

sambil menulis di kertas). Berarti hasilnya 2 – 3x – 3y. 

P : Apakah 2 – 3(x – y)= 2 – 3(x + y)? 

S4 : Tidak. 

P : Coba lihat lagi kedua jawabanmu tadi, sama atau tidak? 

S4 : Lho iya sama........(tersenyum dan garuk-garuk kepala) 

   

 Kesalahan konstruksi konsep analogi (mis-analogical construction) juga 

terjadi pada pernyataan soal nomor 4. Kesalahan ditemukan pada S2 dan S3. 
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Kedua subjek menganalogikan pernyataan  (𝑥 +  𝑦)2 dengan bentuk (𝑥𝑦)2. 

Karena (𝑥𝑦)2 = 𝑥2𝑦2, maka kedua subjek memandang sama saja halnya atau 

menganalogikan dengan (𝑥 +  𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2. Mereka memandang kedua bentuk 

tersebut akan mendapatkan hasil yang sama. Seperti terlihat pada jawaban S3 

pada Gambar 4 berikut.   

 

 
Gambar 4. Jawaban dan alasan siswa pada soal no 4 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa S3 mengemukakan benar bahwa (𝑥 +
 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 dengan alasan karena dikurung.  Melalui wawancara peneliti 

menelusuri lebih lanjut,  

 

P : Kenapa menjawab benar? 

S2 : Benar karena masing-masing tinggal dikuadratkan, seperti penjabaran 

disoal. 

S3 : Benar karena ada kurungnya, jadi masing-masing tinggal dikuadratkan 

saja 

P :Coba kalau pakai bilangan (2+3)2 apakah sama dengan 22+32? 

S2 dan S3: lho iya, kok gak sama ya 

S2 : Tapi kalo (xy)2kok sama dengan x2y2 ya. 

P : Apakah menurut Anda x + y = x.y? 

S3 : Jelas tidak bu 

P : Sekarang tolong dipikirkan, apakah (x + y)2 = (xy)2  

 

Dari alasan yang disampaikan di atas nampak bahwa kedua subjek belum 

memahami makna dari (𝑥 +  𝑦)2.  Proses kesalahan analogi pada kedua subjek 

tersebut bisa terjadi karena keduanya tidak bisa mengonstruksi sifat yang berbeda 

antara penjumlahan dan perkalian seperti pada penelitian yang telah dilakukan 

oleh Subanji dan Nusantara (2013) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada 

pernyataan soal nomor 1, S2 dan S4 mengalami pseudo konstruksi. Pada 

pernyataan soal nomor 2, ditemukan S1, S2 dan S4 mengalami kesalahan 

konstruksi konsep analogi (mis-analogical construction). Pada pernyataan soal 

nomor 3 ditemukan bahwa S1 dan S4 mengalami lubang konstruksi. Kesalahan 

konstruksi konsep analogi (mis-analogical construction) juga terjadi pada masalah 

soal nomor 4, kesalahan ditemukan pada S2 dan S3. 

 Proses konstruksi konsep matematika penting dilakukan dalam rangka 

menelusuri letak kesalahan siswa. Hasil penelusuran kesalahan siswa dapat 

dijadikan acuan oleh guru dalam mengatasinya.  Dalam penelitian ini telah 

ditemukan bentuk-bentuk kesalahan konstruksi konsep matematika siswa yaitu 

pseudo konstruksi, lubang konstruksi, dan kesalahan berpikir analogis. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kecenderungan 

representasi matematis siswa kelas XI SMAN 5 Pamekasan dalam 

menyelesaikan masalah pada materi Barisan dan Deret. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan tes dan 

wawancara. Instrumen yang digunakan berbentuk soal uraian. Soal 

uraian merupakan soal cerita yang berkaitan dengan Barisan dan 

Deret. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan 

menganalisis jawaban siswa baik hasil tes maupun hasil wawancara 

penulis dengan siswa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa kecenderungan  representasi siswa berkemampuan tinggi 

dalam menyelesaikan masalah matematika berbentuk simbolik dan 

rumus matematika, representasi siswa berkemampuan  sedang dalam 

menyelesaikan masalah matematika berbentuk pola barisan  dan 

rumus matematika, untuk siswa berkemampuan rendah cenderung 

menggunakan representasi berupa pernyataan dan gambar. Siswa yang 

mempunyai kemampuan representasi internal baik tidak selamanya 

juga memiliki kemampuan representasi eksternal yang baik 

Kata kunci: Representasi Matematis, Masalah Matematika, Barisan 

dan Deret 

 

 

Representasi adalah salah satu standar proses yang penting bagi siswa 

dalam belajar matematika, karena dengan representasi siswa dapat menyampaikan 

berbagai hal abstrak dari matematika. Dengan representasi mereka juga bisa 

menyampaikan ide-ide matematis yang terdapat dalam pikiran mereka. Dalam 

dokumen NCTM (2000) diterapkan program pembelajaran dari pra-taman kanak-

kanak sampai kelas 12 yang memungkinkan siswa untuk: (1) menciptakan dan 

menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, (2) memilih, menerapkan, dan 

menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan masalah, (3) 

menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena 

fisik, sosial, dan fenomena matematis.  

Representasi menurut Goldin dan Shteingold (2001) terbagi menjadi dua 

yaitu representasi eksternal dan representasi internal. Representasi eksternal, 

dalam bentuk bahasa lisan, simbol tertulis, dan gambar. Untuk berpikir tentang 

gagasan matematika memerlukan representasi internal. Hwang, et al (2007) juga 

mailto:susipmk@gmail.com
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mengatakan bahwa representasi dapat dibedakan menjadi representasi eksternal 

(real word) dan representasi internal (mind). Dalam psikologi, representasi adalah 

proses pemodelan sesuatu secara kongkrit dalam dunia nyata kedalam konsep 

abstrak atau simbol. Representasi internal tidak dapat secara langsung diamati 

karena berhubungan dengan aktivitas mental dalam otak.Sandovali dan Possani ( 

2016 ) berpendapat bahwa representasi yang digunakan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika adalah representasi visual, aritmatika, aljabar dan teks 

tertulis. Representasi bisa membantu siswa mengatur proses berfikirnya dalam 

menyusun ide-ide matematika lebih kongkrit dan nyata untuk bahan pemikiran. 

Beberapa peneliti menyatakan bahwa representasi adalah salah satu unsur 

penting dalam matematika. Keterampilan representasi siswa yang menggunakan 

sketsa, segmen garis, simbol dan tanda atau huruf konvesional adalah kunci 

sukses dalam melakukan pemecahanmasalah matematika (Hwang et al (2007), 

Debrenti (2015)). Seseorang bisa menggunakanrepresentasi penting karena 

berkontribusi pada pemahaman dan penghafalan masalah yang lebih baik.  

Siswa memerlukan kemampuan representasi matematis untuk  

menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir dalam 

mengkomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju 

konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami  (Arnidha, 2016). Representasi 

juga sangat berperan dalam membantu peningkatan pemahaman siswa terhadap 

konsep matematika, kemampuan komunikasi, dan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa (Kartini, 2009). Representasi berfungsi untuk  

menyelesaikan masalah atau memperjelas, atau memperluas ide-ide matematika 

siswa SMA. Mulai dari proses mengumpulkan fakta (data), menyusun tabel atau 

grafik, sampai pada pengembangan representasi simbolik (Afgani & Juandi, 

2011). 

(Afgani & Juandi, 2011) menyatakan bahwa bentuk-bentuk representasi 

bisa berupa representasi visual (gambar, grafik, atau tabel), ekspresi matematis 

(persamaan matematika), deskripsi atau pernyataan. Secara lengkap bentuk-

bentuk operasional dari representasi matematik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1. Bentuk-Bentuk Representasi dan Operasionalnya (indikator) 

No Representasi Bentuk – bentuk operasional (indikator) 

1 

 

Visual dalam bentuk: 

- Grafik  

- Tabel 

- Gambar 

 

• Menyajikan kembali data atau informasi dari 

representasi ke dalam bentuk tabel, diagram,grafik, dll. 

• Menggunakan representasi visual. 

• Membuat gambar pola geometri. 

• Memperjelas bangun geometri  

2 Ekspresi matematika atau 

persamaan Matematika 
• Membuat persamaan matematika atau model matematika 

dari representasi ke representasi lain. 

• Membuat konjektur dari pola yang ditemukan. 

• Menyelesaikan masalah melalui persamaan matematika.  

3 Deskripsi atau pernyataan • Membuat situasi masalah dari masalah yang diberikan. 

• Menuliskan interpretasi dari representasi. 

• Menuliskan solusi masalah melalui kalimat secara 

tertulis. 

• Menggunakan langkah-langkah penyelesaian 

matematika dengan kata-kata. 

Sumber: Afgani & Juandi (2011) 
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Penelitian ini didasari oleh hasil ulangan harian siswa yang masih rendah 

di SMA Negeri 5 Pamekasan. Selain itu beberapa guru matematika mengeluh 

bahwa jika soal ulangan diberikan dalam bentuk soal cerita (uraian), nilai siswa 

cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena siswa belum bisa menyelesaikan 

masalah matematika dengan baik. Peneliti menduga bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh kemampuan reppresentasi siswa yang rendah.  Dari beberapa 

jawaban siswa atas soal ‘’ jika harga 2 buku tulis dan 3 bolpoin adalah Rp. 

5.200,00 sedangkan harga 4 buku tulis dan dua bolpoin adalah Rp. 6.800,00. 

Berapakah harga 1 bolpoin dan 1 buku tulis”terlihat bahwa ada yang bisa 

mempresentasikan jawabannya dengan baik dan ada yang tidak. Salah satu siswa 

yang tidak bisa menyelesaikan masalah matematika disebabkan  karena  salah 

dalam memodelkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Seperti pada gambar 

1 berikut. 

 

 
Gambar 1. Contoh  jawaban siswa yang tidak bisa menyelesaikan soal matematika 

 

 Sedangkan untuk siswa lain ada yang  bisa menyelesaikan masalah 

matematika tersebut meskipun tidak seratus persen benar seperti tampak pada 

gambar 2 berikut. 

 

 
Gambar 2. Contoh jawaban siswa yang bisa menyelesaikan soal matematika 
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Atas dasar itulah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang 

kecenderungan representasi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Kemampuan representasi matematis siswa kurang mendapat 

perhatian dari pendidik, perhatian pendidik lebih terpusat pada hasil belajar. 

Padahal kemampuan representasi matematis penting untuk dimiliki siswa, karena 

melibatkan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu masalah serta 

melibatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide matematisnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan representasi matematis siswa kelas 

XI SMAN 5 pamekasan dalam menyelesaikan masalah pada materi Barisan dan 

Deret. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini mendiskripsikan representasi matematis siswa SMA dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada materi Barisan dan Deret. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Negeri 5 Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah  deskriptif 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 siswa kelas XI SMA Negeri 5 

Pamekasan Tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 2 siswa berkemampuan 

tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang dan 2 siswa  berkemampuan rendah. 

Pemilihan subjek berdasarkan hasil ulangan harian siswa. Dari 6 subjek dipilih 3 

subjek yaitu 1 siswa yang berkemampuan tinggi (S1), 1 siswa yang 

berkemampuan sedang (S2) dan 1 siswa yang berkemampuan rendah (S3),  yang 

memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik agar mampu 

mengungkapkan proses penyelesaian dengan baik.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan tes dan 

wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk soal uraian. Soal 

uraian dalam kajian ini berbentuk soal cerita yang berkaitan dengan Barisan dan 

Deret. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menganalisis 

jawaban siswa dan didukung oleh hasil wawancara penulis dengan siswa. Bentuk 

instrumen kajian ini adalah sebagai berikut : 

Soal 1:     Disebuah toko bangunan terdapat tumpukan batu bata. Banyak batu bata 

pada tumpukan paling atas adalah 12 dan selalu bertambah 2 buah pada 

tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 10 tumpukan batu bata dari 

tumpukan bagian atas sampai bawah dan harga setiap batu bata adalah 

Rp. 600,00. Maka besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 

seleuruh bata tersebut adalah ... 

Soal 2 : Selvi naik taksi dari kota A ke kota B yang berjarak 9 km. Besarnya argo 

taksi adalah Rp. 8.000,00 untuk 1 kilometer pertama kemudian 

bertambah Rp. 7.000,00 tiap 100 meter selanjutnya. Besar ongkos taksi 

yang harus dibayar Selvi adalah ... 

Soal 3 : Gambar di bawah ini menunjukkan tiga pola segitiga tingkat 1, tingkat 2 

dan tingkat 3 yang terbuat dari batang korek api. Dibutuhkan 3 batang 

korek api untuk segitiga tingkat I. Berapa batang korek api yang 

dibutuhkan untuk membuat segitiga tingkat 5? 
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HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis terhadap jawaban siswa ditemukan bahwa bentuk 

representasi yang bervariasi. Bentuk – bentuk representasi siswa yang ditemukan 

antara lain gambar, pola barisan, pernyataan, simbol dan bentuk formal 

(menggunakan rumus). Berikut ini adalah hasil analisis jawab siswa pada materi 

Barisan dan Deret: 

1. Analisis representasi siswa berkemampuan tinggi 

Siswa dalam menyelesaikan soal cerita tentang materi barisan dan deret 

menggunakan representasi dalam bentuk formal (menggunakan rumus) dan 

simbol. 

 

 
Gambar 3.1. Representasi dalam bentuk formal (menggunakan rumus) dan simbol 

 

Representasi yang dibangun oleh siswa berkemampuan tinggi seperti 

pada gambar 3.1. di atas hasil akhirnya sudah benar, tetapi untuk proses siswa 

dalam menjawab soal kurang benar. Hal ini terlihat dari langkah awal yaitu siswa 

hanya menuliskan a = 12 dan b = 2 tanpa menjelaskan apa arti simbol a dan b itu. 

Siswa juga mengerti apa yang ditanyakan dalam soal dan siswa menganggap 

bahwa tumpukan batu bata itu akan membentuk barisan  aritmetika. Pada proses 

menjawab pertanyaan muncul simbol 𝑺𝒏, namun tidak dijelaskan apakah 𝑺𝒏. 

Padahal setelah diwawancarai siswa itu memahami makna dari semua simbol 
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yang dia tuliskan di lembar jawaban. Berikut adalah hasil representasi penulis 

dengan siswa. 

 
Peneliti  : mengapa kamu mengerjakan dengan rumus itu? 

S1 : karena tumpukan batu bata itu membentuk barisan aritmetika bu 

Peneliti : mengapa bisa menyimpulkan bahwa soal no 1 adalah barisan aritmetika? 

S1 : karena selisih batu bata tiap tumpukan sama yaitu 2 

Peneliti : apakah yang dimaksud a, b, dan  𝑺𝒏 ? 

S1 : a adalah suku pertama bu, b adalah beda dari barisan aritmetika dan 𝑺𝒏 adalah 

rumus jumlah n suku pertama. 

Peneliti : selain dengan menggunakan rumus adakah cara lain menyelesaikan soal nomer 1? 

S1 : gak tahu bu 

 

 
Gambar 3.2. Representasi dalam bentuk formal (menggunakan rumus) dan simbol 

 

Siswa berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah 3 seperti 

pada gambar 3.2. nampak bahwa siswa  menggunakan representasi dalam bentuk 

formal (menggunakan rumus) dan simbol. Dalam menggunakan rumus kurang 

tepat, disini siswa menggunakan rumus jumlah n suku pertama untuk barisan 

aritmetika padahal masalah 3 bukan barisan aritmetika. Hasil akhirnya benar tapi 

proses untuk memperoleh hasil kurang tepat. 

 

2. Analisis representasi siswa berkemampuan sedang 

 

 
Gambar 4.1. Representasi dalam bentuk pola barisan 
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Representasi yang dibangun oleh siswa berkemampuan sedang seperti 

pada gambar 4.1 di atas menggunakan pola barisan dalam menyelesaikan masalah 

1.  Terlihat pada jawaban siswa pada proses kurang jelas apa yang dimaksud 

dengan angka 10, 9, 8, ..., 1 dan 12, 14, ..., 20. Namun setelah diwawancarai siswa 

mengungkapkan bahwa 10, 9, 8, ..., 1 maksudnya adalah tumpukan bata ke-10, 

ke-9 dan seterusnya. Sedangkan 12, 14, ..., 20 maksudnya adalah banyaknya batu 

bata di tiap tumpukan. Hasil wawancara peneliti dengan siswa: 

 

Peneliti   : apa yang kamu maksud dengan angka 10, 9, 8, ..., 1 itu? 

S2  : tumpukan bata ke-10, ke-9 dan seterusnya bu. 

Peneliti  : terus apa yang kamu maksud dengan angka 12, 14, ..., 20 ? 

S2  : 12, 14, ..., 20 maksudnya adalah banyaknya batu bata di tiap 

tumpukan bu 

 

Dari sini terlihat bahwa yang ada di pikiran siswa tidak sama dengan 

yang dituliskan oleh siswa, artinya representasi internalnya tidak sama dengan 

representasi eksternalnya. Untuk representasi siswa berkemampuan rendah sama 

dengan siswa yang berkemampuan sedang. 

 

 
Gambar 4.2. Representasi dalam bentuk pola barisan 

 

Dalam menyelesaikan masalah 3, siswa menggunakan representasi 

berbentuk pola barisan seperti terlihat pada gambar 4.2. Dari gambar pada soal 

siswa menghitung jumlah korek api di setiap tingkat. Kemudian setelah melihat 

pola dari jumlah korek api di setiap tingkat kemudian siswa menduga jumlah 

korek api di tingkat 4 dan tingkat 5.  

 

3. Analisis representasi siswa berkemampuan rendah 

Siswa tidak dapat menyelesaikan masalah 1, siswa  hanya menuliskan 

kembali soal pada masalah 2. 
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Gambar 5.1. Representasi dalam bentuk peryataan 

 

Siswa menggunakan representasi pernyataan untuk menyelesaikan 

masalah 2. Siswa mengalami kesalahan dalam menjawab masalah 2, karena siswa 

salah dalam merepresentasikan masalah 2, dari jawaban siswa terlihat bahwa 

siswa menganggap bahwa ongkos taksi adalah Rp. 8.000,00 tiap kilometernya. 

Siswa langsung mengalikan Rp. 8.000,00 dengan jarak antara kota A dan B.  

 

 
Gambar 5.2. Representasi dalam bentuk gambar 

 

Siswa menggunakan representasi gambar untuk menyelesaikan masalah 

3. Siswa menggambar segitiga pada tingkat 5 yang terbentuk dari batang korek 

api dengan melihat gambar pada tingkat 1, 2 dan 3 pada soal. Siswa menduga 

gambar pada tingkat berikutnya. Hal ini terlihat pada gambar 5.2 di atas.  

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa siswa berkemampuan tinggi 

dalam menyelesaikan masalah tentang barisan dan deret cenderung menggunakan 

representasi simbol dan menggunakan rumus. hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Maryam & Rosyidi (2016) bahwa siswa berkemampuan tinggi menggunakan 
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representasi simbol . Siswa masih terbelenggu dengan penggunaan rumus 

matematika yang kurang tepat, seperti pada masalah 3. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa hanya sekedar menghafal rumus, tanpa memahami kapan rumus 

matematika itu bisa digunakan. Sehingga pada saat menghadapi masalah non rutin 

siswa masih kebingungan menentukan rumus mana yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Kesalahan yang lain adalah siswa masih kurang 

jelas dalam menuliskan simbol-simbol  matematika. 

Siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan masalah tentang 

barisan dan deret cenderung menggunakan representasi pola barisan. Representasi 

eksternal siswa tidak sama dengan representasi internalnya. Seperti pada masalah 

2 setelah di wawancarai, tidak semua yang ada di pikiran siswa berhasil 

direpresentasikan dengan baik olehnya.  

Siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah tentang 

barisan dan deret cenderung menggunakan pernyataan dan gambar. Namun pada 

masalah 1 siswa tidak bisa menyelesaikannya, mereka kebingungan. Pada 

masalah 2 siswa juga salah dalam mengerjakan soal, karena mereka salah dalam 

memahami masalah 2. Pada masalah 3 siswa bisa menyelesaikan soal dengan 

menduga gambar di tingkat berikutnya. Siswa tidah bisa menyelesaikan masalah 

yang diberikan karena siswa tidak bisa merepresentasikan jawabannya. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Faruq dkk (2016) yang menyatakan bahwa kemampuan 

siswa menyelesaikan soal cerita bergantung pada kemampuan representasinya. 

Siswa yang representasi eksternalnya baik akan menghasilhan pemahaman yang 

lengkap, sebaliknya siswa yang representasinya tidak baik akan menghasilkan 

pemahaman kurang lengkap. 

Kecenderungan siswa menggunakan representasi yang sama untuk ketiga 

soal disebabkan oleh karena macam representasi yang mereka ketahui hanya itu 

saja. Keefektifan pembelajaran sangat bergantung pada pengetahuan matematika 

guru  untuk pengajaran (Anton et al, 2016). Siswa cenderung meniru representasi 

guru untuk menyelesaikan masalah matematika, oleh karena itu dalam 

pembelajaran sebaiknya guru memberikan representasi yang bervariasi, sehingga 

guru dapat membimbing siswa mereka menuju berbagai sudut pandang dalam 

memecahkan masalah (Bal,2014). Bal (2014)  juga mengatakan bahwa sebenarnya 

guru bisa menggunakan berbagai jenis representasi ganda untuk memecahkan 

masalah matematika. Namun, mereka lebih banyak menggunakan bahasa lisan 

dan representasi aljabar. 

Kesalahan – kesalahan siswa di atas menunjukkan bahwa masih 

lemahnya kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan masalah non rutin 

pada materi barisan dan deret. Siswa cenderung meniru representasi yang 

diajarkan oleh guru dalam representasi. Sehingga saat saat mengerjakan soal yang 

belum pernah diajarkan oleh gurunya, siswa akan kesulitan dalam menyelesaikan 

soal tersebut. Oleh karena itu guru perlu memberikan soal non rutin yang bisa 

meningkatkan representasi siswa dalam menyelesaikan masalah. Hwang at al 

(2007) menyatakan bahwa siswa yang terbiasa dengan pembelajaran 

mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru tentang materi 

matematika tidak akan cukup untuk mengembangkan representasi siswa dalam 

memecahkan masalah. Siswa juga tidak akan mempunyai kemampuan  dalam 

menjelaskan temuannya kepada teman-temannya. Dalam menyelesaikan suatu 
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masalah matematika bentuk representasi siswa bervariasi dan tidak menggunakan 

satu bentuk representasi saja. 

Temuan pada penelitian ini dapat menjadi acuan pada pembelajaran 

matematika. Dengan mengetahui kecenderungan bentuk representasi siswa dan 

kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh siswa, guru bisa menentukan 

pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan agar bisa meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa. Dan hendaknya guru lebih memberi 

kesempatan kepada siswa agar mereka lebih berani mengungkapkan pendapat 

mereka dalam memberikan respon terhadap masalah yang diberikan oleh guru. 

Guru juga hendaknya memberikan soal non rutin yang bisa memberi kesempatan 

siswa menjawab dengan lebih dari satu macam representasi. Sehingga siswa 

menambah pengetahuannya tentang bentuk – bentuk representasi yang bisa 

digunakan untuk memecahkan masalah matematika.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut : siswa berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah 

matematika cenderung menggunakan bentuk representasi simbol dan 

menggunakan rumus matematika, siswa berkemampuan sedang dalam 

menyelesaikan masalah matematika cenderung menggunakan bentuk representasi 

pola barisan dan siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah 

matematika cenderung menggunakan bentuk representasi pernyataan dan gambar. 

Representasi internal yang dimiliki oleh siswa tidak selalu sama dengan 

representasi eksternal yang dimilikinya. 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang diperoleh maka disarankan 

guru dalam pembelajaran sesekali waktu memberikan soal terbuka yang memberi  

kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan representasinya, guru 

dalam pembelajaran hendaknya memperhatikan keragaman representasi siswa dan 

memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan representasinya 

dan guru dalam pembelajaran sebaiknya memberi representasi yang beraneka 

ragam, tidak monoton pada satu bentuk representasi saja.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguasaan 

Pedagogical content knowledge (PCK) dalam pembelajaran 

pertidaksamaan linier dua variabel.Pedagogical content knowledge 

(PCK) guru adalah kombinasi dua kompetensi yang harus dimiliki 

guru yaitu antara pengetahuan professional tentang suatu materi dan 

pengetahuan pedagogik guru agar materi tersebut lebih dipahami 

siswa.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan 

dokumen, observasi, dan wawancara.Dokumen yang ditelaah adalah 

RPP, observasi dilakukan secara langsung pada saat guru melakukan 

pembelajaran di kelas, wawancara dilakukan dengan guru.Hasil dari 

penelitian ini adalah penguasaan Pedagogical content knowledge 

(PCK) pada guru pemula masih kurang. Hal ini menyebabkan guru 

menggunakan pembelajaran yang berulang-ulang dan sama di kelas 

yang berbeda. 

Kata kunci: Pedagogical Content Knowledge (PCK), pertidaksamaan 

linier dua variable. 

 

 

Siswa dalam memahami konsep masih banyak mengandalkan guru sebagai 

pusat informasi.Untuk dapat membantu siswa dalam memahami konsep guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami materi yang 

diajarkan.Kennedy et al (2008), menyatakan guru yang mengajar secara efektif 

adalah guru yang dapat menggabungkan variasi dari representasi (penyajian) 

dalam sebuah pembelajaran dimulai dari objek yang konkret, benda, symbol, 

operasi serta bayangan (mental images). Menjadi guru yang profesional butuh 

serangkaian proses dan waktu yang panjang untuk mendapatkan keterampilan 

serta pengetahuan yang diperlukan (Nur, 2014). Guru profesional dapat 

menyajikan pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa yaitu dengan 

caramenggabungkan pengetahuan tentang materi dengan pengetahuan pedagogik, 

hal tersebut oleh Shulman (1987) disebut pedagogical content knowledge 

(PCK).Menurut Shulman (1987) PCK merupakan kombinasi dua kompetensi 

yang harus dimiliki guru yaitu antara pengetahuan profesional dan pengetahuan 

pedagogik guru.  

Shulman (1987) menyatakan ada tujuh indikator Pedagogical Content 

Knowledge  (PCK) yang harus dimiliki guru yaitu (1)pengetahuan tentang isi 

materi, (2) prinsip dan strategi dalam mengelola kelas, (3)pengetahuan tentang 

kurikulum yang sedang digunakan, (4) menghubungkan pengetahuan tentang 

konten dan kemampuan pedagogic (5)pengetahuan tentang cara belajar dan 

karakteristiknya, (6) pengetahuan tentang pemerintah, sekolah, komunitas dan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 963 

 

  
 

kultur setempat (7)  pengetahuan tentang tujuan akhir dan juga nilai dari 

pendidikan.  

Ball (2000) menyatakan PCK menghubungkan isi materi dan pedagogi. Hal 

tersebut menjadikan guru dapat mengetahui isi materi dan pembelajarannya,  

mengetahui isi materi dan siswanya, yang merupakan inti pengetahuan guru. 

Dengan kata lain, PCK merupakan kemampuan guru tentang isi dan strategi 

mengajarkan konten tersebut agar mudah dipahami siswa. Pada tahun 2004 

Loughran et al menganggap bahwa PCK yang diusulkan oleh Shulman masih 

terlalu abstrak.Kemudian Loughran et al (2004) melakukan penelitian untuk 

konsep representasi PCK yang digunakan oleh guru.Loughran menyebutnya 

Content Representasi (CoRe) dan terkait Pedagogical and Professional 

Experience Repertoire (Pap-eR).Penyusunan CoRe dan terkait Pap-eR untuk 

mengatasi masalah mendefinisikan dan mengambarkan PCK pada penelitian-

penelitian sebelumnya (Loughran et al,2004).Core fokus menggambarkan 

pemahaman guru terhadap aspek yang mewakili dan membentuk materi tersebut. 

CoReadalah bagaimana  cara guru dalam mengajarkan materi tertentu pada siswa 

tertentu tertentu. Penyusunan CoRedapat dilaksanakan sebelum pembelajaran 

berlangsung juga dapat digunakan sebagi pedoman dalam menyusun scenario 

pembelajaran.Komponen CoRe yang dikembangkan Loughran terdiri dari delapan 

pertanyaan yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel. Ke delapan 

pertanyaan tersebut adalah: 1) apa yang kamu inginkan dari siswa saat 

mempelajari ide ini? 2) mengapa ini penting untuk diketahui oleh siswa?  3)hal 

lain apa yang kamu ketahui dari ide ini?(yang kamu tau bahwa siswa belum 

mengetahui hal tersebut), 4) kesulitan/ keterbatasan yang dialami saat pengajaran, 

berkaitan dengan ide ini, 5) pengetahuan tentang pemikiran siswa yang 

dipengaruhi cara mengajar dari ide ini, 6) factor lain yang mempengaruhi cara 

mengajar pada ide ini, 7) prosedur mengajar, 8) cara spesifik untuk memastikan 

pemahaman siswa.  

Salah satu materi aljabar yang diajarkan di tingkat  SMA adalah program 

linier. Salah satu yang dipelajari di program linier adalah menentukan daerah 

selesaian dari pertidaksamaan linier.Menentukan selesaian pada pertidaksaan pada 

program linier adalah materi prasarat untuk dapat menyelesaiakan soal cerita. 

Pentingnya materi prasarat diungkapkan oleh beberapa peneliti sebelumnya 

(Romadiastri, 2012;Farida, 2015;I R Agustina, 2016) adalah jika seorang siswa 

tidak menguasai materi dasar atau materi prasarat maka dia akan merasa kesulitan 

dalam materi selajutnya.  

Sudah banyak peneliti yang meneliti tentang pedagogical content 

knowledge (PCK).Mereka menyatakan kemampuan PCK berpengaruh dalam 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maher 

et al (2015).Hal tersebut menjadi salah satu dasar peneliti ingin mendeskripsikan 

tentang penguasaan pedagogical content knowledge (PCK) guru dalam 

pembelajaran pertidaksamaan linier dua variabel. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan PCK dalam pembelajaran daerah selesaian pada 

pertidaksamaan.Karena peran guru menentukan kualitas pembelajaran, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas guru ketika 

menyampaikan konsep di kelas. 
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METODE 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang bersifat 

deskriptif karena menjelaskan tentang penguasaan pedagogical content knowledge 

(PCK) Guru . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (langsung ke sumber data) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilaksanakan di SMAK Karitas III 

Surabaya pada semester ganjil tahun 2017/2018 pada satu (1) orang  guru yang 

mengampu pembelajaran matematika. Guru tersebut adalah guru pemula, tahun 

pertama mengajar. Dalam mendeskripsikan pembelajaran ini dikaitkan dengan 

komponen PCK olehShulman (1987). Pemilihan subyek (partisipan) 

berdasarkanhasil penelitian yang dilakukan Kagan (1992) yaitu bahwa 

kebanyakan guru pemula kesulitan dalam menyajiakan konsep agar mudah 

difahami siswa dikarenakan mereka hanya memiliki kemampuan PCK yang 

sedikit atau bahkan tidak sama sekali, juga kesediaan guru untuk diobservasi saat 

melaksanakan pembelajaran. 

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Penetapan tempat 

penelitian, 2). Permohonan izin kepada kepala sekolah tempat yang akan 

dilakukan penelitian, 3). Permohonan kesediaan kepada guru yang diobservasi 4) 

Penyiapan instrument pendukung, 5). Pengambilan Data, 6). Wawancara, 

7).Pelaporan hasil penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen, 

observasi, dan wawancara.Dokumen yang dijadikan sumber data adalah RPP. 

Observasi adalah pengamatan langsung  pada saat guru melakukan pembelajaran 

di kelas. Guru mengetahui bahwa sedang dilakukan observasi untuk penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan guru untuk menggali alasan dan konsep pemikiran 

guru melakukan pembelajaran seperti yang direncanakan dan dilaksanakan.Data 

yang disajikan merupakan rekap dari data guru tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di SMAK Karitas III Surabaya. Penelitian 

dimulai dengan mengamati proses pembelajaran guru pemula di sekolah tersebut. 

Penelitian dilakukan di dua kelas yang berbeda dengan materi yang sama. Materi 

yang diberikan saat pengamatan dilakukan adalah menentukan daerah selesaian 

system pertidaksamaan linier.Materi tersebut merupakan prasarat yang harus 

dikuasai siswa untuk dapat menyelesaikan soal-soal program linier.Kemudian 

dilanjutkan dengan wawancara pada guru menggunakan indikator PCK menurut 

Shulman. 

Hasil observasi dan telaah dokumen serta wawancara, ditinjau dari 

komponen PCK menurut sulman.Gambar 1 menunjukan penyajian guru pada 

kelas pertama.Sebelum menyajikan bentuk selesaian peridaksamaan linier dua 

variable guru mengingatkan terlebih dahulu tentang pengertian pertidaksamaan 

juga lambang dari pertidaksamaan.Kemudian memberikan contoh dan bukan 

contoh dari pertidaksamaan linier dua variable.Guru juga mengingatkan cara 

mengambar jika bentuk “≤atau ≥” maka garis yang digambar pada bidang 

katresius merupakan garis yang solid. Sedangkan jika “<”atau ”>” maka garis 

yang digambarkan putus-putus. 
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Gambar 1: penyajian subyek tentang konsep dasar daerah selesaian pertidaksamaan linear 

pada kelas pertama 

 

Gambar 1 subyek menyajikan selesaian pertidaksamaan linier denganbentuk 

umum 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 < 𝑐dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 > 𝑐. Langkah awal yang dilakukan guru adalah 

mengambar bentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 pada bidang kartesius. Cara penggambaran garis 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 tidak dijelaskan, kemudian penetuan daerah atas garis merupakan 

daerah selesaian 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 > 𝑐 dan bawah garis adalah daerah selesaian 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 <
𝑐. Setelah mengecek pemahaman siswa, diberikan contoh sebagai berikut: 

tentukan daerah selesaian dari  5𝑥 + 2𝑦 ≤ 9 (Gambar 2) 

 

 
Gambar 2: contoh guru pada kelas pertama 

 

Pada saat menyelesaikan contoh guru memberikan langkah-langkah 

mengambar garis bentuk 5𝑥 + 2𝑦 = 9 yaitu dengan mencari pembuat nol. Juga 

menyampaikan untuk mengarsir daerah yang merupakan selesaian dari 

pertidaksamaan.Contoh yang diberikan oleh guru hanya satu kemudian siswa 

diminta untuk mengerjakan soal. Pada kesempatan lain peneliti mengamati guru 

tersebut mengajar dengan materi yang sama di kelas yang berbeda. Penyajiannya 

sebagai berikut: (gambar 3) 
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Gambar 3 : penyajian subyek tentang konsep dasar daerah selesaian pertidaksamaan linear 

pada kelas kedua 

 

Pada kelas kedua untuk tahap apresepsi yang sampaikan sama dengan kelas 

pertama. Saat penyajian daerah selesaian dari pertidaksamaan linier juga sebagian 

besar sama tetapi ada yang ditambahkan yaitu dalam bidang karesius itu ada 

empat kuadran seperti pada Gambar 4, juga memberikan penamaan sumbu 𝑥dan 

𝑦. Saat di kelas kedua dari awal disampaikan cara mengambar garis bentuk 𝑎𝑥 +
𝑏𝑦 = 𝑐. Setelah menyajiakan daerah selesaian, diberikan contoh𝑥 + 2𝑦 ≤ 6 yang 

disajikan sebagai berikut: 

 
Gambar 4: contoh pertama pada kelas ke duaGambar 5: contoh kedua kelas ke dua 

 

Dalam menyajikan contoh diatas guru memberikan langkah-langkah untuk 

mengambar garis 𝑥 + 2𝑦 = 6 tetapi tidak menjelaskan saat mencari titik potong 

dengan sumbu 𝑥 atau 𝑦 mengapa bentuknya menjadi persamaan. Kemudian guru 

memberikan satu contoh lagi untuk dikerjakan salah seorang siswa di depan kelas. 

Siswa diminta untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan 2𝑥 + 𝑦 < 8 (Gambar 5). 

Hal tersebut diatas menunjukan pengetahuan tentang isi materi subyek pada 

penelitian inimasih kurang menguasi materi yang diberikan.Dapat dilihat dari 

contoh yang diberikan pada siswa. Dari pengamatan yang dilakukan di dua kelas 

berbeda subyek memberikan konsep yang sama dan contoh yang relative sama, 

hanya yang berbentuk ax + by < 𝑐dan ax + by > 𝑐, tidak memberikan contoh 
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selain hal khusus diatas, subyek juga menetapkan jika daerah yang diatas garis 

adalah lebih besar dan dibawah garis maka lebih kecil tanpa mempertimbangkan 

kemungkinan bentuk pertidaksamaan linier lain yang  mungkin terjadi. Dari 

wawancara juga terlihat guru bahwa contoh yang disiapkan subyek hanya yang 

bernilai positif. Berikut petikan wawancara dengan subyek: 

 
P  : Mengapa anda memberikan contoh yang sama pada kelas yang berbeda? 

S  : yakan materinya sama bu jadi contonya juga sama. 

P  :apakah ada contoh lain?contoh Yang seperti apa pak? 

S  : konsepnya tetap sama bu, Cuma angkanya yang saya modif. 

P : modif yang seperrti apa pak? 

S : ya diganti-ganti angkanya bu. 

P : contohnya berapa pak? 

S :eeeem...(berfikir) contohnya  3x+2y ≤6 , x+5y≥ 10 gitu-gitulah bu. 

P : adakah yang lain pak? 

S : ya itu yang lain bu 

 

Dalam pengelolaan kelas subyek masih kurang, terlihat dalam pengelolaan 

kelas masih ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan 

antusias dan masih ada beberapa yang tidak fokus pada pembelajaran.Pada 

dasarnya subyek mengetahui beberapa model pembelajaran inovatif dan 

sintaknya.Tetapi subyek merasa bahwa sementara ini yang cocok dalam 

pembelajaran menentukan selesaian pertidaksamaan linier masih mengunakan 

pembelajaran langsung diselingi dengan Tanya jawab dan diskusi kelas. 

Pengetahuan tentang kurikulum yang sedang digunakan sudah cukup baik, 

subyek menggunakan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013 

revisi.Silabus, RPP dikembangkan bersama oleh guru yang mengajar materi 

tersebut dan tergabung dalam MGMP Kota. Menurut pemahaman subyek, 

Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran berpusat pada siswa, namun subyek 

mengklaim bahwa disekolah akan sulit jika berpusat pada siswa maka dari itu 

subyek mensiasatinya dengan guru menyampaikan materi dengan diselingi Tanya 

jawab dan diskusi.  

Sedangkan kemampuan menghubungkan pengetahuan tentang konten dan 

kemampuan pedagogic masih kurang.Subyek menganggap bahwa siswa nya tidak 

akan mampu jika diberikan materi yang rumit. Oleh karena itu subyek hanya 

memberikan bentuk selesaian dari  𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 < 𝑐dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 > 𝑐. Hal tersebut 

subyek anggap sudah mewakili bentuk umum namun sebenarnya kemampuan 

subyek pada materi tersebut sangatlah berpengaruh pada penyajian yang 

diberikan.Berikut petikan wawancara dengan subyek: 

P : Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan anda dalam menyajikan 

daerah selesaian pertidaksamaan linier ? 

S  : biar anak-anak mudah bu. 

 P : maksudnya bagaimana ya pak? 

S : yakan kalo yang dibuku paket itu tidak semua siswa paham. Oleh karena itu 

kita mulai dari yang mereka ketahui saat kelas X. Tentang bentuk umum 

pertidaksamaan. Kemudian diajarkan mengambarnya.(menentukan daerah 

selesaian) 

P  : adakah bentuk lain yang anda siapkan selain 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 < 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 >
𝑐 

S : tidak bu itu saja itu kan sudah mewakili bentuk umum.  
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Pengetahuan subyek tentang cara belajar dan karakteristiknya juga masih 

kurang. Subyek mengetahui cara belajar siswa berbeda-beda, namun subyek 

menganggap yang perlu diperhatikan adalah siswa berkemampuan rendah. 

Subyek berasumsi bahwa siswa berkemampuan tinggi pasti akan dapat dengan 

mudah menguasai materi.  

Pengetahuan tentang pemerintah, sekolah, komunitas dan kultur setempat 

sudah baik.Suku yang mayoritas homogen memudahkan subyek untuk beradaptasi 

dengan lingkungan dan komunitas di sekolah.Pengetahuan tentang tujuan akhir 

dan juga nilai dari pendidikanjuga sudah cukup baik.Subyek memahami tujuan 

akhir bukan hanya nilai kognitif dan ketrampilan saja namun juga sikap.Terlebih 

disekolah subyek nilai-nilai sikap yang dijiwai juga salah satu pedoman penting 

dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini kemampuan PCK subyek masih kurang baik terlihat 

dari tujuh indikator menurut Shulman (1987) yang harusnya dikuasai hanya dua 

yang dikuasai dengan baik.Untuk indikator yang lainnya masih butuh perbaikan 

terutama dalam penguasaan materi juga penggunaan strategi yang tepat dalam 

pembelajaran.Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kagan 

(1992) dan Holt-Reynolds (1992)meyatakan bahwa kemampuan PCK guru 

pemula kurang.Kurangnya pengalaman mengajar menjadi salah satu sebab 

kemampuan PCK subyek masih butuh diperbaiki. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaanpedagogical content 

knowledge (PCK) guru pemula pada pembelajaran matematika kurang.PCK itu 

berkaitan dengan penguasaan guru dalam menyajikan suatu materi dengan 

menggunakan pendekatan yang efektif. Akibatnyajika  penguasaan PCK nya 

kurang (1) menggunakan pembelajaran yang berulang-ulang dan sama dikelas 

yang berbeda sedangkan karakteristik setiap kelas berbeda. (2) kurang 

mengahadirkan soal yang lebih kompleks, (3) memiliki anggapan bahwa siswa 

tidak mampu jika diberikan masalah kompleks padalah hal tersebut tidak dapat 

disimpulkan begitu saja harus melewati beberapa proses. 

Peneliti menyarankan (1) untuk dapat pemperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik maka perlu dilakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui 

pengaruh PCK guru terhadap pemahaman siswa, (2) mengidentifikasi pengaruh 

kemampuan PCK dengan pemahaman siswa, (3) mengidentifikasi kemampuan 

PCK ditinjau dari penggunaan representasi dalam pembelajaran, (4) 

mengidentifikasi pengaruh PCK terhadap representasi dalam pembelajaran.  
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui refleksi pembelajaran 

guru matematika pemula pada materi matriks dan pemahaman siswa 

terhadap konsep matriks dan operasinya. Refleksi merupakan melihat 

kembali pengalaman dengan cara menginformasikan latihan, belajar di 

tengah praktik,atau membuat informasi serta cerdas dalam mengambil 

keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan harus 

melakukannya, dan mengapa harus dilakukan. Penelitian dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Pacitan. Penelitian  dalam 

makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data refleksi 

pembelajaran guru diambil melalui pengamatan dan wawancara. 

Subyek penelitian terdiri dari seorang guru matematika pemula yang 

baru mengajar di sekolah dan tiga siswa kategori tinggi, sedang dan 

rendah. Dari hasil refleksi diketahui bahwa siswa perlu dilibatkan 

secara aktif dalam pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang 

efektif. Sedangkan dari hasil tes, siswa mengalami kesulitan saat 

diberikan soal yang berbeda dengan contoh yang diberikan guru.  

Kata kunci: refleksi, konsep matriks, guru matematika pemula 

 

 

Refleksi merupakan suatu pertimbangan berkelanjutan dan hati-hati 

berdasarkan atas kepercayaan atau dugaan dari bentuk pengetahuan dalam arahan 

proses belajar yang mendukungnya dan kesimpulan lebih jauh yang menyertainya 

(Olteanu, 2017). Pada pembelajaran, menurut Jay (2003) refleksi merupakan 

melihat kembali apa yang telah dilakukan dengan cara menginformasikan 

latihan,belajar di tengah praktik, dan cerdas dalam mengambil keputusan tentang 

apa yang harus dilakukan, kapan harus melakukannya, dan mengapa harus 

dilakukan. Refleksi pada pembelajaran mengenai apa yang dicoba untuk dipelajari 

dan disarankan pada pembelajaran yang benar (Summers, dkk, 2016). Refleksi 

juga dapat dipandang sebagai metode yang dapat membantu pelaksana dalam 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang dipelajari, dan 

penekanan yang harus diberikan dalam proses pembelajaran (Epler, dkk, 2013).   

Ada tiga kategori refleksi, yaitu refleksi pada tindakan, refleksi dalam 

tindakan dan refleksi untuk tindakan (reflection-on-action, reflection-in-action, 

and reflection-for-action). Dalam mengajar, refleksi pada tindakan dilakukan di 

akhir hari sekolah; refleksi dalam tindakan dilakukan saat guru merasa siswa tidak 
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fokus dalam pembelajaran. Sedangkan refleksi untuk tindakan, menurut Killion 

dan Todnem (1991 dalam Jay, 2003) merupakan alat untuk memandu perbaikan 

pembelajaran di masa yang akan datang, sebagai tindak lanjut dari kedua refleksi 

sebelumnya.  

Praktik refleksi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam 

pendidikan guru (McMaster&Cavanagh, 2016). Pada dimensi refleksi, ada 

beberapa pertanyaan yang dapat digunakan sesuai dengan prinsip matematika 

sekolah. Menurut prinsip NCTM dalam Kennedy, dkk (2008) ada enam prinsip 

matematika sekolah yaitu equity principle, mathematics curriculum principle, 

teaching principle, learning principle, assesment principle, and technology 

principle. 

Equity principle (prinsip keadilan) yaitu apakah semua siswa memiliki 

kesempatan yang sama untuk sukses dalam belajar matematika. Mathematics 

curriculum principle (prinsip kurikulum matematika), apakah semua siswa 

memperoleh kurikulum yang menyeluruh dan seimbang; teaching principle, 

apakah metode yang digunakan mampu meningkatkan pembelajaran dengan 

melibatkan anak-anak dalam pemikiran matematis, mengembangkan konsep dan 

keterampilan serta menerapkannya dalam penyelesaian masalah; prinsip keempat 

yakni learning principle, guru dapat bertanya kepada dirinya apakah metode yang 

digunakan sesuai dengan kondisi siswa. Assesment principle, and technology 

principle yakni pertanyaan tentang penggunaan penilaian untuk mengetahui 

kekuatan siswa dan kebutuhan siswa selanjutnya, serta prinsip tehnologi: apakah 

tehnologi yang digunakan untuk membantu siswa menjelajah dan mempelajari 

konsep matematika. 

Selain keempat hal tersebut, pembelajaran yang efektif juga merupakan 

bagian dari refleksi. Menurut Yazgan-Sag, dkk (2016) pembelajaran yang efektif 

adalah tujuan dari peneliti, pendidik matematika, dan juga guru.Pembelajaran 

yang efektif menjadi tantangan bagi guru pemula, yang pertama kali 

mengajar.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang efektif  

meliputi: (i) pemahaman dan pengetahuan matematika, (ii) siswa dan, (iii) strategi 

pendidikan. Menurut INTASC (Kennedy, dkk, 2008), terdapat sepuluh prinsip 

yang harus difahami dan dilakukan oleh guru pemula.  

Pada prinsip pertama, yaitu muatan pedagogik dimana guru memahami 

konsep pokok dan dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. Prinsip 

kedua, pengembangan siswa berarti guru memahami cara belajar yang tepat bagi 

anak yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan pribadi anak. Prinsip 

ketiga adalah karakteristik siswa, yaitu guru memahami bahwa setiap siswa 

memiliki cara yang berbeda dalam belajar sehingga guru dapat menciptakan 

kesempatan pembelajaran sesuai dengan cara belajar siswa. Strategi pembelajaran 

merupakan prinsip yang keempat. Pada prinsip ini guru menggunakan strategi 

pembelajaran yang beragam untuk mendorong keterampilan siswa (berpikir kritis, 

memecahkan masalah, kinerja). Prinsip kelima, motivasi dan manajemen dimana 

guru dapat memotivasi siswa sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

menunjukkan adanya interaksi sosial yang positif.  

Prinsip keenam, komunikasai dan tehnologi: prinsip ini mendorong guru 

untuk menggunakan tehnik komunikasi yang efektif untuk mendukung terjadinya 

interaksi di kelas. Prinsip ketujuh, perencanaan adalah bahan ajar direncanakan 

berdasarkan pengetahuan tentang materi pelajaran, siswa, masyarakat, dan tujuan 
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kurikulum. Prinsip kedelapan, yaknipenilaian dimana guru menggunakan 

penilaian formal dan informal dalam mengevaluasi peserta didik secara terus 

menerus. Sedangkan prinsip kesembilan adalah praktik reflektif sebagai bagian 

dari perkembangan profesional yaitu guru melaksanakan refleksi guna 

mengevaluasi dampak tindakannya terhadap orang lain sebagai bagian dari 

perkembangan profesional. Prinsip terakhir, yakni keterlibatan sekolah dan 

komunitas, guru mendorong hubungan dengan rekan kerja, orang tua, dan 

perwakilan di komunitas yang lebih besar untuk mendukung pembelajaran dan 

kesejahteraan siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini 

adalah bagaimana pembelajaran matriks yang dilakukan oleh guru pemula dan 

pemahaman siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah pada materi matriks. 

Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan refleksi pembelajaran guru pemula 

serta pemahaman siswa terhadap konsep matriks setelah mengikuti pembelajaran.  

 

PEMBELAJARAN MATRIKS DAN PENYAJIANNYA 

Guru pemula memulai pembelajaran matriks dengan memberikan definisi 

matriks (Gambar 1) dan menuliskan bentuk umum dari matriks serta unsur-

unsurnya dengan menuliskannya di papan tulis sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1 Definisi matriks 

 

Pada pembelajaran ini guru secara langsung memberikan definisinya, tanpa 

memberikan apersepsi terlebih dahulu. Kemudian guru memberikan contoh 

matriks dan bertanya kepada siswa tentang ordo dari matriks yang diberikan 

dengan menunjukkan banyaknya baris dan kolom pada matriks itu. 

 

 
Gmbar 2. Contoh matriks 

 

Selanjutnya, guru menyampaikan jenis-jenis matriks yaitu matriks baris, 

matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, 

matriks segitiga atas, dan matriks  segitiga bawah,. Kesamaan dua matriks dan 

operasi matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar matriks dan 

perkalian matriks dengan matriks menjadi pembahasan selanjutnya. Dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru pemula dikemukakan 

bahwa pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.  
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METODE 

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Pada penelitian deskriptif, keadaan yang ada dijelaskan selengkap mungkin (Dede 

&Karakus, 2014). Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk 

mengetahui refleksi guru atas pembelajaran matriks danpemahaman siswa 

terhadap konsep matriks.Instrumen yang digunakan berupa pertanyaan tentang 

konsep matriks dan operasi penjumlahan serta perkalian matriks terdiri dari 5 soal 

uraian. Sedangkan refleksi pembelajaran guru, data diambil melalui pengamatan 

dan wawancara. Subyek penelitian pendahuluan ini terdiri dari seorang guru 

pemula yang baru mengajar di sekolah dan 3 siswa dari kategori tinggi, sedang, 

dan rendah. 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

sebagai berikut: (1) Siswa diminta membuat sebuah matriks dengan ukran bebas 

dan menjelaskan sifat dari matriks yang dibuat (2) Diberikan permasalahan toko 

makanan khas Pacitan yang akan membuka dua cabang di dua tempat yang 

berbeda. Pemilik toko ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya 

untuk bahan jenang dodol dan sale pisang pada cabang I sebesar Rp 

10.000.000,00 dan Rp 4.500.000,00. Sedangkan biaya karyawan untuk dua jenis 

makanan itu berturut-turut RP 1.000.000,00 dan Rp 750.000,00. Pada cabang 2, 

biaya bahan jenang dodol dan sale pisang adalah Rp 9.000.000,00 dan Rp 

3.000.000,00. Biaya karywannya untuk kedua jenis makanan tersebut sebesar Rp 

850.000,00 dan Rp 650.000,00. Siswa diminta menghitung total biaya untuk 

masing-masing jenis makanan dan menuliskannya dalam bentuk matriks. (3) 

Siswa diminta menyajikan permasalahan makanan yang dibeli Cantika dan Fifi 

dalam bentuk matriks serta menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan 

menggunakan perkalian matriks. Pada jam istiahat, Cantika dan Fifi pergi ke 

kantin sekolah. Cantika membeli 2 bungkus keripik, satu bungkus nasi, 2 tahu 

goreng dan 1 botol kecil air mineral. Sedangkan Fifi membeli 1 bungkus keripik, 

satu bungkus nasi, 2 tahu goreng dan 1 botol kecil air mineral. Harga makanannya 

adalah nasi bungkus Rp 2.000,00; keripik Rp 1.000,00; Tahu dan tempe goreng 

Rp 500,00; Air mineral (botol) Rp 1.500,00. (4) Siswa diminta menentuka hasil 

operasi dari matriks yang diberikan sebagai beirkut: 

a. [
−𝟐 𝟑
𝟑 𝟒

] [
𝟏
𝟐

]                b. [
𝟑 𝟏

−𝟏 𝟓
] [𝟓 −𝟏]     c. [

𝟐 𝟏 𝟐
𝟏 𝟏 𝟏

𝟏
𝟏

]



















1500

500

1000

2000

 

(5)  Siswa diminta menentukan hasil operasi dari matriks yang diberikan  

a. [
𝟒 𝟑
𝟏 𝟎
𝟐 −𝟐

] + [
𝟎
𝟐
𝟏

]            b.  [
𝟐 −𝟏 𝟎
𝟑 𝟐 𝟑
𝟏 𝟎 𝟏

] [
𝟎
𝟐
𝟏

]           c. [
𝟒 𝟏
𝟑 𝟐

] [𝟏 𝟏] 

 

Sedangkan instrumen untuk wawancara dengan guru (Lee, 2016) sebagai berikut: 

1)Lingkungan kelas yaitu apakah guru mengecek kondisi kelas terlebih dahulu 

sebelum mulai pembelajaran dan meliputi apa saja yang di cek.2)Guru meliputi 

bagaimana persiapan guru sebelum mengajar dalam satu kali tatap muka, 

bagaimana manajemen guru dalam menangani siswa yang bertingkah saat 

pembelajaran berlangsung, bagaimana komunikasi siswa baik secara tertulis 
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maupun verbal, cara penyajian yang digunakan guru, penggunaan pengetahuan 

matematika yang tepat, strategi pengelompokan yang digunakan dalam 

pembelajaran dan modifikasi guru dalam pembelajaran ketika terjadi hal yang 

tidak sesuai dengan rencana pembelajarannya. 3) Siswa meliputi pengetahuan 

guru tentang kemampuan siswa di kelas, baik pengetahuan awal dan sesudah 

siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, perhatian guru terhadap sikap siswa saat 

pembelajaran berlangsung, dan kesepakatan yang dibuat guru dan siswa akan 

partisipasi aktif di kelas. 4)Tugas meliputi jenis tugas yang diberikan guru kepada 

siswa, cara penyampaian tugas itu, dan tugas yang diberikan mecakup apa saja. 5) 

Penilaian meliputi jenis penilaian yang digunakan guru dan pelaksanaan penilaian 

rutin serta tujuan dari penilaian yang digunakan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahapan pembelajaran di kelas, sebelum memulai pembelajaran guru 

mengecek kondisi kelas baik kehadiran siswa, kesiapan siswa dalam menerima 

pembelajaran maupun kebersihan lingkungan kelas dan ketersediaan perlengkapan 

siswa.Pada langkah pendahuluan, apersepsi meliputi mengetahui pengetahuan 

awal siswa dan materi prasyarat untuk matriks belum dilakukan oleh guru. Guru 

mengawali pembelajaran dengan pemberian definisi matriks. Bila dikaitkan 

dengan rencana pembelajaran yang disiapkan guru ada apersepsi yang 

terlewatkan. 

Kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung lancar, tetapi keaktifan siswa 

masih bersifat bersama-sama. Siswa belum dilatih untuk menyampaikan 

pendapatnya sendiri melainkan menjawab bersama-sama temannya. Sehingga, 

pemahaman masing-masing siswa belum terlihat jelas. Siswa mencatat apa yang 

diberikan guru di papan tulis. Selain itu komunikasi antara guru dan siswa terjalin 

baik secara tulis maupun lisan. Seperti petikan wawancara berikut. 
P :”Bagaimana komunikasi guru dengan siswa baik secara tertulis maupun lisan?” 

G :”Komunikasi dengan siswa baik secara tertulis maupun lisan berjalan dengan baik. 

Apabila terjadi perbedaan pemahaman, saya memberikan penjelasan kembali dan 

memberikan latihan soal untuk mengetahui pemahaman siswa.” 

P : “Bagaimana Anda menyajikan materi?” 

G : “Materi saya tuliskan di papan tulis atau saya bacakan dan siswa menulis di buku 

catatannya.” 

Pembelajaran belum menggunakan strategi pengelompokkan. Bila terjadi 

hal di luar perencanaan, guru memodifikasi pembelajaran. Konsekuensinya 

pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

 

P :”Apakah guru memodifikasi pembelajaran ketika terjadi hal yang tidak 

sesuai dengan rencana pembelajarannya?” 

G :”Ketika itu terjadi, saya akan menyesuaikan dengan kondisi siswa. 

Konsekuensinya rencana pembelajaran harus diubah.” 

 

Hal ini berarti guru telah memahami bagaimana siswa belajar yang sesuai 

dengan prinsip matematika sekolah. Sehingga siswa tetap dapat belajar dengan 

baik dan memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan belajar. Saat 

pembelajaran berlangsung guru memperhatikan sikap siswa di kelas. Karena guru 

telah membuat kesepakatan bagi siswa yang aktif di kelas, maka akan 

mendapatkan nilai tambah. Penilaian yang dilakukan guru meliputi penilaian 
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harian, tugas, penilaian tengah semester, penilaian semester dan akhir tahun. 

Tugas yang diberikan berupa soal rutin dan soal-soal latihan Ujian Nasional.  

Dari hasil wawancara tersebut dan pengamatan pada saat proses 

pembelajaran dapat diketahui bahwa guru pemula telah memahami lingkungan 

belajar siswa. Tetapi dalam praktik pembelajaran, guru belum melibatkan siswa 

secara aktif. Siswa mendengarkan penjelasan guru dan mencatatnya di buku 

catatan. Pelibatan siswa dalam pembelajaran nampak pada saat guru memberikan 

contoh bentuk matriks (Gambar 2) seperti pada percakapan berikut: 

Tanya : “Diberikan matriks 𝐴 sebagai berikut. Ada berapa baris pada matriks 

𝐴? 

Jawab :”Ada 3.”  

Tanya :”Baris itu yang mana?” 

Jawab :”Yang mendatar bu.” 

Tanya :“Mari kita hitung lagi barisnya ada berapa.” 

Guru bersama siswa menghitung banyaknya baris yang ada pada matriks 

tersebut.  

Tanya :”Jadi banyaknya baris ada berapa?” 

Jawab :”Empat bu.” 

Tanya :”Kolomnya ada berapa?” 

Jawab :“Ada tiga bu” 

Tanya :”Ukuran matriksnya berapa?” 

Jawab :” 4 × 3  bu.” 

 

Selanjutnya guru memberikan satu matriks lagi (matriks 𝐵) kemudian 

meminta siswa menentukan ukuran matriksnya dan menentukan entri-entri pada 

baris dan kolom tertentu (𝑏12, 𝑏23, 𝑏14). Pada saat pembahasan tentang jenis-jenis 

matriks, guru menuliskannya di papan tulis dan siswa diminta untuk mencatat. 

Demikian juga pada pembahasan transpose matriks dan kesamaan dua matriks. 

Pelibatan siswa saat menjawab pertanyaan guru secara bersama-sama. Hal ini 

terjadi saat guru meminta satu siswa untuk menunjukkan ukuran baris dan kolom 

dari suatu matriks tertentu, siswa belum dapat menjawab dengan benar. Oleh guru 

tersebut, siswa diberikan soal tersendiri untuk dijawab, sedangkan siswa yang lain 

diminta mengoreksi pekerjaan siswa tersebut. 

Pada materi operasi matriks, guru menjelaskan tentang syarat operasi 

penjumlahan dan  pengurangan matriks. Sedangkan pada operasi perkalian 

matriks, guru langsung memberitahu kepada siswa syarat dua matriks dapat 

dikalikan. Dalam pembelajaran, guru belum menggunakan media pembelajaran 

yang interaktif dan belum mengaitkan matriks dengan kehidupan sehari-hari 

siswa.Soal-soal yang diberikan kepada siswa bersifat soal rutin, langsung 

menerapkan rumus atau syaratnya. 

Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman siswa, 3 siswa dipilih secara 

acak (diberi nama S1, S2 dan S3) untuk mengerjakan soal-soal matriks. Pada soal 

yang pertama, yakni siswa diminta membuat sebuah matriks bebas dan 

menyebutkan sifat dari matriks yang dibuat. Hanya S2 yang menyebutkan dengan 

benar. S1 dapat menyebutkan dua jenis matriks satu matriks contoh operasi 

perkalian dua matriks sebagai berikut:  
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Gambar 3. Jawaban S1 soal no. 1 

 Pada kolom keterangan, S1 memberikan jawaban yang kurang tepat. Muncul istilah baru yaitu daerah utama dan hasil pengali. Ketika dikonfirmasi melalui wawancara, sebagai berikut: 
P : “Untuk matriks no. 1, ciri-cirnya daerah utama 1? Bisa dijelaskan yang dimaksudkan 

daerah utama apa?” 

S1 :”Hmmmmm.... (diam sejenak, sambil mengingat-ingat). Itu bu yang saya maksud elemen 

diagonal utamanya 1.”  

P  :”Untuk contoh yang ke-2, apakah juga termasuk matriks identitas?”  

S1 :”Berati bukan bu, tetapi matriks..... hmmm matriks persegi bu namanya. Kalau yang 

identitas hanya no. 1. 

P   : “Selanjutnya untuk soal ketiga apakah itu termasuk jenis matriks?” 

S1 : “Ya bu” 

P  : “Coba diingat lagi, jenis-ienis matriks. 

S1 : “Matriks identitas, matriks persegi, matriks kolom, yang lain lupa bu. 

 Kemudian S1 memperhatikan jawabannya.  

S1  :”Berarti ynag no.3 bukan contoh jenis matriks bu. Ini contoh operasi perkalian matriks.  

P   :” Ya benar. Tulisan hasil pengali maksudnya apa? 

S1 : “Itu bu kalau dikalikan ada syaratnya, tapi lupa bu apa..  

 

Berikutnya untuk jawaban S3 pada soal yang sama, sebagai berikut. 

 
  Gambar 4. Jawaban S3soal no. 1 

S3 membuat contoh operasi matriks, tetapi saat mengoperasikannya terdapat 

kekeliruan. Konfirmasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut. 

 

P   : “Mengapa Anda membuat contoh matriks seperti ini?” 

S3 : “Yang mudah bu, tadi ingatnya matriks perkalian.” 

P   : “Apakah matriks perkalian termasuk jenis matriks?”  

S3 : “Ya bu.” 

P  : “Adakah jenis matriks yang lain?” 

S3 :”Ada bu, matrik pengurangan, matriks penjumlahan.  

 

S1 dan S3 memiliki pola jawaban yang hampir sama.Tetapi setelah 

dikonfirmasi, S1 bisa menyebutkan jenis matriks secara benar. Sedangkan S3 

menyebutkan operasi matriks. Adanya perbedaan penyebutan contoh matriks 

kemungkinan disebabkan oleh kurangnya aktivitas matematika siswa saat di kelas. 

Hal ini diketahui dari guru langsung memberikan definisi dan contoh. Selain itu, 
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ketika guru memberikan pertanyaan saat pembelajaran, yang menjawab adalah 

siswa yang sudah faham. Para siswa yang sudah faham yang mendominasi kelas. 

Sehingga siswa yang berkemampuan rendah pemahamannya belum berpartisipasi 

aktif di dalam kelas. Akan tetapi, guru sudah melakukan usaha dengan mengecek 

pemahaman salah satu siswa yang diketahui menjawab salah pada pertanyaan 

yang dilontarkan guru. Menurut Diedirich (dalam Rohani, 2004),  aktivitas 

matematika siswa ketika berada di dalam kelas dalam bentuk berfikir maupun 

bertindak harus ditingkatkan oleh guru sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Karadeniz (2017). Selain itu, juga perlu menaikkan kesadaran guru mengenai 

aktivitas matematika.  

Sedangkan untuk jawaban soal no. 2, S1 dan S3 dapat menjawab dengan 

benar. S2 menjawab belum tau. Berikut petikan wawancaranya: 

P   : “Pada soal no.2 ini Anda menjawab belum tau. Mengapa?” 

S2 : “Karena bu guru belum pernah mengajarkan seperti ini.” 

 

Untuk soal nomor 3, jawaban ketiga subyek belum tepat. S1 menyatakan 

matriksnya berukuran 2 × 2, S2 menyatakan dalam bentuk matriks berukuran 

4 × 1 sehingga tidak dapat dioperasikan perkalian. Sedangkan S3 dapat 

menyatakan dalam bentuk matriks tetapi perhitungannya keliru.  

 

 
Gambar5  Jawaban S1 no. 3 

 

Pada soal nomor 4 dan 5, diberikan soal rutin yang berkaitan dengan konsep 

operasi perkalian matriks. S1 terdapat ketidakkonsistenan dalam menjawab soal 

operasi perkalian (4a) dan penjumlahan (5a). Pada soal no. 4a, S1 menyatakan 

bahwa operasi perkalian dua matriks bisa dilakukan dengan menandai bahwa 

banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada 

matriks kedua. Tetapi matriks hasil kalinya berukuran 2 × 2, seperti gambar di 

bawah ini (seharusnya berukuran 2 × 1). Ketika dikonfirmasi melalui wawancara, 

S1 menyadari bahwa jawabannya keliru. S1 menyatakan bahwa seharusnya 

ukuran matriks hasilnya 2 × 1 dan hitungannya itu belum dijumlahkan. S1 

terpengaruh dengan syarat matriks dapat dikalikan (pada Gambar 5  angkanya 

dilingkari).    

 
Gambar 6 Jawaban S1 No. 4a 

 

Sedangkan pada soal No.5a, S1 menulis bahwa soal tidak dapat dijawab, 

sebab angka pengalinya berbeda. Muncul istilah baru yaitu angka pengali. Dari 

wawancara diketahui bahwa yang dimaksud angka pengali adalah banyaknya 

kolom pada matriks pertama dan banyaknya baris pada matriks kedua. Terjadi 

pencampuran konsep penjumlahan dan perkalian matriks. Demikian juga pada 

4 
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soal tipe sama, no. 4b dan 5c. Pada konsep perkalian dua matriks, siswa 

menjawab dengan menulis ordo dari kedua matriks dengan melingkari pada 

banyaknya kolom pada matriks pertama dan banyaknya baris pada matriks kedua 

tidak sama (Gambar 6). Soal no. 4b, S1 tidak memberikan alasannya secara 

lengkap dan pada soal no. 5c memberikan alasan tidak dapat dijawab sebab angka 

pengalinya berbeda.   

 

 
Gambar7 Jawaban S1 no.5a, 4b,5c 

 

S2 dapat menentukan ordo matriks hasil perkalian dengan benar, tetapi 

mengalami kesalahan hitungan pada soal no 4a dan 4c. Pada saat wawancara, S2 

dapat memperbaiki jawabannya, seperti pada gambar berikut. Petikan 

wawancaranya sebagai berikut. 

 
Gambar 8 Jawaban S2 no. 4c 

 

P   : “Berapa ukuran matriks hasil dari perkalian dua matriks pada soal 

no.4a?”  

S2 : “ 2 × 1bu.” 

P  : “Coba tentukan entri baris pertama kolom pertama dari matriks hasil 

perkaliannya?” 

S2:melakukan hitungan baris pertama dan kolom pertama, kemudian 

memberikan jawabannya. 

S2 : “Ehmmm...., saya salah hitung bu. Seharusnya −2 + 6 = 4 

P  : “Untuk soal no.4c, bagaimana? Sudahkah dicek lagi jawbannya?” 

S2 : “Belum saya cek bu. Coba saya hitngnya lagi.” 

P :  “Bagaimana hasilnya?” 

S2 : “Ternyata keliru bu, saya kurang teliti dalam menghitungnya.” 

 

Sedangkan pada soal no.4b dan no. 5c alasan yang diberikan siswa secara 

gambar benar. Tetapi dalam menuliskannya, ada ketidaktepatan dalam 

menggunakan istilah ordo seperti gambar di bawah ini. 

5 

5 

4 
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Gambar 9 Jawaban S2 no. 4b dan no. 5c 

 

P   : “Ordo suatu matriks itu menyatakan apa?” 

S2 : “Ordo itu ukuran bu, menyatakan banyaknya baris dan kolom dari suatu 

matriks.” 

P  : “Alasan no. 4b maksudnya bagaimana?” 

S2 : “Ini bu, kalo ukuran yang di dalam (sambil menunjukkan bilangan 2 dan 

1) tidak sama berarti tidak bisa dikalikan.”  

P   : “Bilangan 2  dan 1 menyatakan apa?” 

S2 : “ 2 menyatakan banyaknya kolom pada matriks pertama, 1 menyatakan 

banyaknya baris pada matriks kedua.” 

P   : “Berarti apakah alasan kedua matriks itu tidak bisa dioperasikan?” 

S2 : “Karena banyaknya kolom pada matriks yang pertama tidak sama dengan 

banyaknya baris pada matriks yang kedua.” 

P   : “Bagaimana dengan soal no. 5c?” 

S2 : “Alasannya sama bu.   

 

Selanjutnya pada soal no.5a, S2 menerapkan syarat operasi perkalian matriks 

untuk operasi penjumlahan dua matriks. Hal ini terlihat dari bilangan yang 

dilingkari seperti pada Gambar 9 dan Gambar 10.  

 

 
Gambar 10 Jawaban S2 no. 5a 

 

Dari wawancara ordo matriks harus sama yang dimaksudkan adalah ordo kedua 

matriks yang dioperasikan penjumlahan harus sama. Sedangkan S3 menuliskan 

belum bisa menjawab dikarenakan soal yang diberikan belum pernah diberikan di 

kelas, baik untuk soal no. 4 maupun no. 5.  

 

 
Gambar 11 Jawaban S3 no.5 

 

4 5 
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Munculnya istilah baru dari S1 (angka pengali), pemahaman yang kurang 

akan pengertian ordo suatu matriks (S2) mengindikasikan bahwa kurangnya 

pengulangan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan belum bermakna 

bagi siswa. Sesuai dengan teori belajar Ausubel, bahwa penting adanya 

pengulangan sebelum belajar dan proses belajar bermakna. Dengan adanya proses 

belajar bermakna, motivasi siswa dapat meningkat. Sehingga berdampak pada 

pemahaman siswa. Pembelajaran yang dilakukan juga penting untuk mengaitkan 

matematika dengan dunia nyata (Ozgen & Alkan, 2014) sehingga anak mudah 

memahami dan mengingat apa yang dipelajari.  

Selain itu, perlunya guru memberikan siswa soal yang tidak prosedural akan 

menambah aktivitas siswa. Dimana siswa tidak hanya mementingkan hasilnya, 

tetapi juga prosesnya serta melatih proses berfikir siswa sesuai dengan penelitian 

oleh Gordillo & Godino (2014).Munculnya jawabab siswa seperti pada Gambar 

11, sesuai dengan teori belajar Bandura. Dimana siswa belajar dengan meniru dari 

apa yang dilakukan gurunya.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Guru pemula dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab secara klasikal akan tetapi siswa belum terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan belum mengaitkan dengan kehidupan 

anak dan lebih menekankan pada aspek hitungan sehingga ketika siswa diberikan 

soal yang berbeda dengan yang dipelajari, siswa tidak tahu. Begitu juga ketika 

siswa diberikan soal penerapan perkalian matriks, siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan.  

Penelitian ini hanya melihat dari sisi pembelajaran guru pemula di kelas dan 

pemahaman siswa, tidak memperhatikan faktor apa yang mempengaruhi guru 

pemula dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, perlu diteliti 

faktor yang mempengaruhi guru pemula dalam mengajar dan pengaruhnya 

terhadap pemahaman siswa. Juga perlu diteliti untuk subyek penelitian lebih dari 

satu subyek penelitian.   
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hambatan berpikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah sudut pada dimensi tiga. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  Data 

diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal tes dan 

wawancara. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMA yang telah 

memperoleh materi sudut antara garis dengan bidang pada dimensi 

tiga. Hambatan berpikir siswa ditunjukkan melalui kesalahan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan soal. Hambatan berpikir siswa 

dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan langkah penyelesaian 

masalah Polya, yaitu memahami masalah (understanding the 

problem), menyusun rencana penyelesaian (devise a plan), 

melaksanakan rencana penyelesaian (carrying out the plan) dan 

memeriksa kembali (looking back). Hambatan berpikir siswa ditinjau 

dari langkah-langkah penyelesaian masalah Polya meliputi 1) tidak 

dapat menemukan fakta tentang unsur-unsur bangun yang diketahui, 

misalnya tentang panjang rusuk kubus, 2) tidak dapat menentukan 

sudut antara garis dengan bidang karena kesalahan memproyeksikan 

garis, 3) tidak mengetahui atau memahami konsep sudut antara garis 

dengan bidang, dan 4) tidak mengetahui cara memeriksa kembali 

dengan benar. Hambatan-hambatan berpikir terjadi karena kurangnya 

pengetahuan awal, kurangnya kemampuan koneksi dan kurangnya 

kemampuan analogi. 

Kata kunci: hambatan berpikir, sudut pada dimensi tiga, penyelesaian 

masalah 

 

 

Geometri merupakan cabang matematika yang digunakan oleh setiap orang 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Galileo (dalam Burshill-Hall, 2002: 21) 

geometri merupakan kunci untuk memahami alam. Geometri merupakan 

lingkungan untuk mempelajari struktur matematika (Burger & Culpepper, 1993). 

Dalam pembelajaran geometri SMA pada Kurikulum 2013, siswa diharapkan 

mampu mendeskripsikan obyek geometri, menganalisis konsep dan sifat obyek 

geometri, dan menggunakan konsep dan sifat dalam menyelesaikan masalah. 

Kemampuan geometri yang diharapkan dalam Kurikulum 2013 untuk siswa SMA 

sejalan dengan pendapat Bobango (1993: 148) bahwa tujuan pembelajaran 

geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan 

matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara 

matematik, dan dapat bernalar secara matematik.  

mailto:2tatyasti@gmail.com
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Dalam pembelajaran geometri, kemampuan pemecahan masalah sangat 

diperlukan siswa dalam memahami konsep, hubungan antar konsep dan hubungan 

antar konsep dengan bidang lain (Reys, et al, 2009). Menurut Chapman (2005) 

bahwa penyelesaian masalah sangatlah penting sebagai suatu cara dalam 

melakukan, belajar, dan mengajar matematika. Penyelesaian masalah dianggap 

sebagai inti pembelajaran matematika karena keterampilan penyelesaian masalah 

tidak hanya untuk mempelajari pokok bahasan tetapi juga menekankan pada 

pengembangan metode keterampilan berpikir (Pimta et al, 2009:381). Ellison 

(2009) berpendapat bahwa melalui penyelesaian masalah, siswa mempunyai 

potensi untuk tumbuh dan berkembang dalam pemahaman mereka tentang 

manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Schommer-Aikins et al (dalam Pimta et al, 2009:381) mengemukakan 

bahwa siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan penyelesaian 

masalah sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

menunjukkan pentingnya kemampuan pemecahan masalah geometri bagi siswa. 

Pada harian Radar Cirebon, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan memaparkan 

sebanyak 70% siswa nilai matematikanya belum mencapai standar (55) dalam UN 

2016. Banyak bukti yang menyatakan bahwa hasil belajar geometri siswa masih 

rendah (Khotimah, 2013). Banyak siswa gagal memahami konsep-konsep kunci 

dalam geometri (Usiskin, 1980). Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dan kesalahan dalam belajar geometri (Gal dan Linchevski, 2010).  Khotimah 

(2013) memaparkan dalam artikelnya bahwa penguasaan materi soal matematika 

ujian nasional SMA/MA pada kemampuan menghitung jarak dan sudut antara dua 

obyek (titik, garis, dan bidang) termasuk salah satu kemampuan yang memilki 

presentase rendah jika dibandingkan dengan kemampuan yang lain. Sedangkan 

Kurniasari (2013) memaparkan beberapa kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal dimensi tiga yaitu 1) kesalahan pada pengabstraksian penentuan jarak pada 

bidang, sudut antara garis dan bidang, 2) kesalahan pada perhitungan bentuk akar 

dan penggunaan rumus Pythagoras, dan 3) kesalahan pada konsep jarak serta 

konsep sudut. 

Khusus pada materi sudut, kemampuan pemecahan masalah sangat penting 

karena dalam menyelesaikan masalah sudut dalam dimensi tiga diperlukan 

pengetahuan awal, keterampilan menghitung dan keterampilan dalam 

menghubungkan konsep-konsep geometri, aljabar dan trigonometri. Sebagai 

contoh dalam menentukan besar sudut antara garis 𝐵𝐺 dan bidang 𝐵𝐷𝐻𝐹 pada 

kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻. Untuk menyelesaikan soal tersebut diperlukan beberapa 

tahapan yaitu 1) menentukan proyeksi garis BG pada bidang BDHF, 2) 

menentukan sudutnya, 3) menggunakan perbandingan trigonometri untuk 

menentukan besar sudut. Salah satu hasil pekerjaan siswa ditampilakan dalam 

Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1 

 

Dari hasil pekerjaan tersebut terlihat bahwa siswa salah dalam menentukan 

sudut antara garis BG dan bidang BDHF karena siswa tersebut tidak 

memproyeksikan garis BG pada bidnag BDHF. Hal ini menunjukkan kesalahan 

konsep yang dilakukan siswa. Walaupun salah dalam menentukan sudut yang 

diminta soal, langkah penyelesaian selanjutnya yang dilakukan siswa tersebut 

sudah benar. Siswa tersebut menggunakan perbandingan trigonometri sinus sudut 

untuk menentukan besar sudut 𝛼. Akan tetapi karena segitiga siku-siku yang 

digunakan salah, maka siswa tersebut tidak dapat memperoleh besar sudut 𝛼.  

Menurut Herscovics (dalam Eraslan, 2005) kesalahan siswa merupakan 

indikator adanya hambatan kognitif. Conru (dalam Nyikahadzoyi, et.al, 2013) 

menjelaskan hambatan kognitif merupakan hasil dari pengalaman siswa 

sebelumnya dan proses internal dari pengalaman tersebut. Eraslan (2005) 

memaparkan bahwa 1) hambatan kognitif muncul dari kurangnya membuat dan 

menyelidiki hubungan matematis antara aspek aljabar dan grafis dari konsep, 2) 

hambatan kognitif muncul dari kebutuhan untuk membuat ide asing menjadi lebih 

familiar, 3) hambatan kognitif muncul dari ketidakseimbangan antara berpikir 

aljabar dan grafis. Sedangkan Kashefi, et.al, (2010) memaparkan hambatan yang 

dialami siswa diantaranya, 1) visualisasi dimensi tiga adalah kesulitan terbesar 

yang dihadapi para siswa, 2) kurangnya keterampilan dasar dan pengetahuan awal 

adalah hambatan siswa, 3) kesulitan untuk menghubungkan subjek dan aplikasi 

dan 4) kesulitan menghafal dan tidak memahami konsep. Berdasarkan kajian 

tentang hambatan berpikir yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya 

hambatan berpikir dalam penelitian ini adalah 1) hambatan berpikir terjadi karena 

kurangnya kemampuan visualisasi, 2) hambatan berpikir terjadi karena kurangnya 

pengetahuan awal, 3) hambatan berpikir terjadi karena kurangnya kemampuan 

koneksi dan 4) hambatan berpikir terjadi karena kurangnya kemampuan analogi. 

Untuk mengetahui hambatan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah 

sudut pada dimensi tiga, dapat dianalisis dari prosedur penyelesaian masalah yang 

dilakukan oleh siswa. Salah satu prosedur penyelesaian masalah yang dapat 

digunakan adalah penyelesaian masalah menurut pendapat Polya. Terdapat 4 

langkah kerja dalam penyelesaian masalah menurut Polya yaitu memahami 

masalah (understanding the problem), menyusun rencana penyelesaian (devising 

a plan), melaksanakan rencana penyelesaian (carrying out the plan) dan 

memeriksa kembali solusi yang telah diperoleh (looking back). Langkah kerja 

Polya dianggap lebih sederhana dibandingkan langkah kerja penyelesaian masalah 

yang lain seperti langkah kerja penyelesaian masalah menurut Rudnick& Krulik 

yang memuat 5 langkah kerja. Dengan paparan tersebut penulis akan mencoba 
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untuk meneliti hambatan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah sudut pada 

dimensi tiga. Indikator hambatan berpikir siswa dalam penyelesaian masalah pada 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 2.4 Indikator Hambatan Berpikir dalam Langkah-langkah Polya 

Langkah Penyelesaian 

Masalah 
Hambatan Berpikir 

Memahami Masalah • Tidak dapat menyebutkan informasi yang diberikan karena kurangnya 

kemampuan visualisasi atau kurangnya pengetahuan awal 

• Tidak dapat menyajikan masalah dalam model matematika karena 

kurangnya kemampuan visualisasi atau kurangnya pengetahuan awal 

• Tidak dapat mengaitkan informasi yang diberikan pada soal karena 

kurangnya kemampuan koneksi dan analogi 

Menyusun Rencana • Tidak dapat menyusun strategi penyelesaian masalah karena kurangnya 

kemampuan visualisasi atau kurangnya pengetahuan awal 

• Tidak dapat menyusun strategi penyelesaian masalah karena kurangnya 

koneksi dan analogi matematika 

• Tidak dapat menjelaskan rencana penyelesaian masalah yang ia gunakan 

karena kurangnya pengetahuan awal atau kurangnya kemampuan 

koneksi matematik 

• Tidak dapat mengorganisir data dan memilih informasi yang relevan 

dalam penyelesaian masalah karena kurangnya kemampuan komeksi 

dan analogi 

Melaksanakan Rencana • Tidak dapat melaksanakan strategi penyelesaian masalah karena 

kurangnya pengetahuan awal dan analogi matematika 

• Tidak dapat melaksanakan strategi penyelesaian masalah karena 

kurangnya pengetahuan awal dan koneksi matematika 

Memeriksa kembali • Tidak dapat memeriksa kembali langkah penyelesaian masalah karena 

kurangnya pengetahuan awal dan koneksi matematika 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen 

penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dipandu dengan instrumen lembar tugas 

menyelesaikan masalah sudut dalam ruang dimensi tiga. Dalam hal ini peneliti 

merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan 

akhirnya menjadi pelopor hasil penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Kepanjen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang sudah 

mempelajari materi dimensi tiga, yaitu kelas XII MIA Aksel yang berjumlah 22 

siswa. Berdasarkan hasil tes dipilih 3 siswa yang diambil sebagai subyek 

penelitian. Subyek penelitian dipilih peneliti berdasarkan desain penelitian. 

Subjek dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasinya agar 

pengungkapan hambatan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal dimensi tiga 

dapat dilakukan dengan baik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa 1 butir soal uraian yaitu “Diketahui kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻. Besar sudut yang 

dibentuk oleh garis 𝐵𝐺 dengan bidang 𝐵𝐷𝐻𝐹 adalah....”.   

Data diperoleh dari pengungkapan hasil pekerjaan siswa dan wawancara. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berisi pertanyaan tentang cara yang 

dipikirkan subyek penelitian untuk menyelesaikan masalah pada lembar tugas 

sehingga peneliti dapat mengetahui hambatan berpikir subyek dalam 

menyelesaikan masalah. Wawancara yang dilakukan untuk 

memperjelas/mendalami masalah atau mengklarifikasi proses berpikir dalam 

menyelesaikan soal yang diutarakan oleh subjek penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai hambatan berpikir yang dialami 

siswa dalam menyelesaiakan masalah sudut pada ruang dimensi tiga.Hambatan 

berpikit tersebut dapat dilihat dari jawaban siswa dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan. Hambatan berpikir dari 3 siswa sebagai subyek penelitian 

dianalisis berdasarkan langkah penyelesaian masalah Polya. Berikut paparan 

hambatan berpikir tersebut. 

Hambatan Berpikir Pada Langkah Memahami Masalah (Understanding the 

Problem) 

Pada langkah memahami masalah ketiga subyek hanya menggambar bangun 

kubus yang diketahui pada soal, tetapi tidak menuliskan hal yang diketahui. Hal 

ini terlihat dari hasil pekerjaan ketiga subyek pada Gambar 2 berikut. 

 

   
Gambar 2a     Gambar 2b  Gambar 2c 

Gambar 2. Hambatan berpikir siswa dalam memahami masalah 

 

Meskipun tidak menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, 

melalui wawancara dapat diketahui bahwa subyek 1 dan subyek 2 memahami apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Sedangkan subyek 3 tidak 

memahami dengan baik data yang ada pada soal. Hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil wawancara peneliti dengan subyek 3 sebagai berikut. 

 
Peneliti : Apakah yang diketahui pada soal? 

 Subyek 3: Kubus ABCD.EFHG, garis BG dan sudut 𝛼. 

Peneliti : Apakah yang ditanyakan pada soal? 

Subyek 3 : Sudut antara BG dan BDHF 

Peneliti : Apakah keterangan yang ada pada soal cukup untuk digunakan menentukan sudut 

𝛼? 

Subyek 3 : Belum. Kan mau pake tan de sa panjang garis-garisnya belum diketahui. 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa 

hambatan yang dapat terjadi pada langkah memahami masalah yaitu tidak dapat 

mengaitkan informasi yang diberikan pada soal. Subyek 3 tidak dapat mengaitkan 

informasi tentang sifat-sifat kubus untuk menentukan panjang rusuk kubus. 

Hambatan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan awal dan kurangnya 

kemampuan koneksi mengenahi sifat-sifat unsur bangun ruang. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Kahsefi, et al, (2010) yang menyatakan bahwa kurangnya 

pengetahuan awal adalah hambatan siswa. Selain itu, Eraslan (2005) bahwa 

hambatan kognitif bisa muncul dari kurangnya menbuat dan menyelidiki 

hubungan matematis antar aspek aljabar dan grafis dari konsep.  

Hambatan Berpikir Pada Langkah Menyusun Rencana Penyelesaian 

(Devising a Plan) 
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Pada langkah ini ketiga subyek memiliki rencana penyelesaian yaitu dengan 

menentukan sudut antara garis 𝐵𝐺 dan bidang 𝐵𝐷𝐻𝐹 yaitu sudut 𝛼. Subyek 1 

dapat menentukan sudut 𝛼 dengan benar, tetapi subyek 2 dan subyek 3 tidak dapat 

menentukan sudut 𝛼 dengan benar. Rencana penyelesaian yang dilakukan subyek 

1 dan subyek 2 selanjutnya adalah memisalkan panjang rusuk kubus dan 

menggunakan perbandingan trigonometri untuk menentukan besar sudut 𝛼. Hal 

ini menunjukkan kedua subyek telah memiliki rencana penyelesaian.  

Dalam rencana penyelesaiannya, subyek 1 memahami cara menentukan 

sudut antara garis dengan bidang dan dapat menentukan sudut 𝛼 dengan tepat. 

Kesalahan yang dilakukan subyek 1 dalam menyusun rencana penyelesaian adalah 

dalam penentuan letak sudut siku-siku pada segitiga yang digunakan untuk 

menentukan sudut 𝛼. Subyek 1 menganggap segitiga 𝐵𝐺𝑃 siku-siku di 𝐺. Hal ini 

menunjukkan bahwa subyek 1 tidak dapat menyusun strategi penyelesaian 

masalah dengan tepat karena kurangnya kemampuan visualisasi atau kurangnya 

pengetahuan awal tentang proyeksi. Hasil pekerjaan subyek 1 dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3. Hasil pekerjaan subyek 1 dalam menyusun rencana penyelesaian 

 

Sedangkan subyek 2 melakukan kesalahan dalam menentukan proyeksi 

garis pada bidang. Kesalahan dalam memproyeksikan ini terjadi karena 

kemampuan siswa dalam menggunakan konsep yang diketahui tidak tepat 

berkaitan dengan kedudukan garis 𝐵𝐺 dan bidang 𝐵𝐷𝐻𝐹. Subyek 2 tidak 

memeriksa kedudukan anatar garis 𝐵𝐺 dan bidang 𝐵𝐷𝐻𝐹 yang menyebabkan 

siswa menentukan proyeksi 𝐵𝐺 adalah 𝐵𝐹. Hasil pekerjaan subyek 2 dalam 

menyusun rencana dapat dilihat pada Gambar 2b. Melalui wawancara diketahui 

bahwa subyek 2 mengetahui konsep menentukan sudut antara garis dengan bidang 

tetapi subyek 2 melakukan kesalahan dalam mengaplikasikan konsep sudut antara 

garis dan bidang. Hal ini menunjukkan kemampuan analogi dan koneksi 

matematika siswa kurang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara sebagai 

berikut. 
Peneliti : Apakah kamu mengetahui cara menentukan sudut antara garis dengan bidang? 

Coba jelaskan. 

Subyek 2 : Buat proyeksi antara garis dengan bidang dulu, baru menentukan sudutnya 

Peneliti : Apakah kamu yakin proyeksi yang kamu buat sudah benar? 

Subyek 2 : Yakin, kan garis BG tegak lurus BF berarti BG tegak lurus BDHF 

 

Hambatan yang dialami subyek 3 dalam menyelesaikan soal yaitu tidak 

menentukan panjang rusuk kubus dan tidak dapat menentukan sudut 𝛼 dengan 

benar. Hambatan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan awal tentang sifat-sifat 

unsur bangun datar atau ruang serta kurangnya kemampuan analogi dan 

kurangnya kemampuan koneksi matematika dalam memahami konsep sudut 
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antara garis dengan bidang. Hambatan tersebut dapat dilihat dari jawaban subyek 

3 pada Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4 Hasil pekerjaan subyek 3 

 

Hasil penelitian tentang hambatan berpikir yang dialami ketiga subyek 

sejalan dengan pendapat Eraslan (2005) juga menyatakan bahwa hambatan 

berpikir dapat terjadi dari kurangnya membuat dan menyelidiki hubungan 

matematis antara aspek dan dari kebutuhan untuk membuat ide asing menjadi 

lebih familiar. Selain itu, Kahsefi, et al (2010) yang menyatakan bahwa hambatan 

yang dialami siswa adalah kesulitan untuk menghubungkan subyek dan aplikasi 

dan juga kesulitan menghafal dan tidak memahami konsep. 

 

Hambatan Berpikir Pada Langkah Melaksanakan Rencana (Carrying Out 

the Plan) 

Pada langkah ini ketiga subyek melaksanakan rencana penyelesaian sesuai 

denga rencana. Namun karena ketiga subyek mengalami hambatan berpikir pada 

langkah sebelumnya yaitu langkah menyusun rencana penyelesaian sehingga 

ketiga subyek juga mengalami hambatan pada langkah melaksanakan rencana 

penyelesaian. Hasil pekerjaan ketiga subyek dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. 

  
Gambar 5. Hasil pekerjaan siswa dalam melaksanakan rencana penyelesaian 

 

Bedasarkan hasil pekerjaan siswa pada Gambar 5 dapat diketahui bahwa 

subyek 1 menggunakan perbandingan trigonometri tan 𝛼 pada segitiga 𝐵𝐺𝑃. 

Namun karena rencana penyelesaian yang disusun sebelumnya tidak tepat 

menyebabkan subyek 1 melanjutkan rencana penyelesaian yang salah sehingga 

tidak dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Subyek 2 menggunakan 

perbandingan trigonometri tan 𝛼 pada segitiga 𝐵𝐺𝐹 untuk menentukan besar 

sudut 𝛼 sehingga diperoleh 𝛼 = 45°. Subyek 3 menggunakan sifat bangun datar 

persegi yaitu sifat persegi 𝐵𝐶𝐺𝐹 untuk menentukan besar sudut 𝛼. Menurut 

subyek 3 karena 𝛼 separuh dari persegi 𝐵𝐶𝐺𝐹 maka 𝛼 = 45°. Hambatan ini 

terjadi pada ketiga subyek dikarenakan kurangnya kemampuan analogi dan 

koneksi matematika siswa.  
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Hasil penelitian tentang hambatan berpikir yang dialami ketiga subyek 

sejalan dengan pendapat Eraslan (2005) juga menyatakan bahwa hambatan 

berpikir dapat terjadi dari kurangnya membuat dan menyelidiki hubungan 

matematis antara aspek dan dari kebutuhan untuk membuat ide asing menjadi 

lebih familiar. Selain itu, Kahsefi, et al (2010) yang menyatakan bahwa hambatan 

yang dialami siswa adalah kesulitan untuk menghubungkan subyek dan aplikasi 

dan juga kesulitan menghafal dan tidak memahami konsep. 

 

Hambatan Berpikir Pada Langkah Memeriksa Kembali (Looking Back) 

Pada langkah terakhir ini ketiga subyek tidak melakukan pengecekan 

kembali terhadap pekerjaannya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara 

dengan ketiga subyek sebagai berikut. 

 
Peneliti : Apakah kalian memeriksa kembali hasil pekerjaanmu setelah selesai 

mengerjakan? 

Subyek 1  : Tidak. 

Peneliti : Kenapa kamu tidak memeriksa kembali jawabanmu? 

Subyek 1  : gak tau cara mengeceknya, udah bingung aja dapat hasil tan 𝛼 =
1

2
 

Peneliti : Apakah kalian memeriksa kembali hasil pekerjaanmu setelah selesai 

mengerjakan? 

Subyek 2  : Tidak.Karena saya rasa sudah benar. 

Peneliti : Kenapa kamu tidak memeriksa kembali jawabanmu? 

Subyek 2  : saya pikir sudah benar 

Peneliti : Apakah kalian memeriksa kembali hasil pekerjaanmu setelah selesai 

mengerjakan? 

Subyek 3  :Tidak. 

Peneliti : Kenapa kamu tidak memeriksa kembali jawabanmu? 

Subyek 3  : Gak tau cara mengeceknya. 

 

Ketiga subyek tidak dapat memeriksa kembali langkah penyelesaian 

masalah karena kurangnya pengetahuan awal, kurangnya kemampuan analogi dan 

kurangnya kemampuan koneksi matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Kahsefi (2010) bahwa kurangnya ketrampilan dasar dan pengetahuan awal adalah 

hambatan bagi siswa dan hambata lainnya terjadi karena kesulitan 

menghubungkan subyek dan aplikasi. Kemudian hasil penelitian Eraslan (2005) 

menyatakan bahwa hambatan berpikir mucul dari kurangnya membuat dan 

menyelidiki hubungan matematis antar aspek dan hambatan kognitif juga bisa 

muncul dari ketidakseimbangan antara berpikir aljabar dan grafis. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, siswa perlu 

banyak berlatih menyelesaikan soal-soal peyelesaian masalah, terutama masalah 

yang berkaitan dengan geometri dimensi tiga. Dengan banyak berlatih siswa 

terbiasa mengerjakan soal dengan langkah-langkah penyelesaian masalah dan 

memiliki strategi penyelesaian masalah yang lebih beragam dan memiliki 

kepekaan dalam menentukan hubungan antar unsur bangun ruang dan konsep 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka 

dapat diambil kesimpulan terhadap hambatan berpikir siswa dalam menyelesaikan 
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masalah sudut pada ruang dimensi tiga. Hambatan berpikir siswa ditinjau dari 

langkah-langkah penyelesaian masalah Polya sebagai berikut. 

1) Pada langkah memahami masalah muncul hambatan berpikir karena 

kurangnya pengetahuan awal dan kurangnya kemampuan koneksi matematis 

siswa. Sebagai contoh, siswa tidak dapat menemukan fakta tentang unsur-

unsur bangun yang diketahui, misalnya tentang panjang rusuk kubus.  

2) Pada langkah menyusun rencana penyelesaian muncul hambatan berpikir 

karena kurangnya pengetahuan awal, kurangnya kemampuan koneksi 

matematis siswa,dan kurangnya kemampuan analogi siswa. Contohnya siswa 

tidak dapat menentukan sudut antara garis dengan bidang karena kesalahan 

memproyeksikan garis atau tidak mengetahui atau memahami konsep sudut 

antara garis dengan bidang. 

3) Pada langkah melaksanakan rencana penyelesaian muncul hambatan berpikir 

karena kurangnya kemampuan analogi dan koneksi matematis siswa. 

Hambatan pada langkah inidisebabkan adanya hambatan pada langkah 

menyusun rencana penyelesaian. 

4) Pada langkah memeriksa kembali muncul hambatan berpikir karena 

kurangnya pengetahuan awal, kurangnya kemampuan koneksi matematis 

siswa,dan kurangnya kemampuan analogi siswa sehingga siswa tidak 

mengetahui cara memeriksa kembali jawaban dengan benar. 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, disarankan kepada 

guru atau peneliti lain untuk merancang scaffolding untuk mengatasi hambatan 

berpikir yan mungkin dialami siswa dalammenyelesaikan masalah dan dapat pula 

dengan merancang pembelajaran yang memperhatikan proses berpikir siswa dan 

hambatan yang mungkin dialami siswa dalam penyelesaian masalah. Selain itu, 

diharapkan siswa lebih sering mencoba soal-soal yang mengasah kemampuan 

pemecahan masalah agar siswa terbiasa menghadapi masalah. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan 

siswa berdasarkan analisis kesalahan Newman yang terdiri dari 

kesalahan membaca, kesalahan memahami soal, kesalahan 

transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan  

menuliskan jawaban. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan gejala atau keadaan siswa. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMA Ar Risalah dengan subyek siswa kelas XII 

SMA sebanyak 6 orang yang terdiri dari siswa berkemampuan rendah, 

sedang dan tinggi masing-masing 2 siswa. Peneliti memberikan 2 soal 

cerita tentang kaidah pencacahan kepada siswa kemudian hasilnya 

dianalisis dan dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi 

mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal kaidah 

pencacahan. Berdasarkan hasil analisis kesalahan newman, siswa 

berkemampuan rendah mengalami kesalahan dalam memahami soal, 

kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses dan kesalahan 

jawaban akhir. Hal ini disebabkan karena siswa kurang memahami 

materi kaidah pencacahan pada kelas XI. Siswa berkemampuan 

sedang mengalami kesalahan dalam memahami dan menuliskan 

jawaban akhir. Sedangkan siswa berkemampuan tinggi mengalami 

kesalahan yang sama dengan siswa berkemampuan sedang. Sebagian 

besar siswa mengalami kesalahan pada tahapan memahami soal. Hal 

ini terjadi karena siswa tidak membaca dan memahami soal dengan 

seksama sehingga siswa tidak mampu memahami apa yang diketahui 

dan ditanyakan dalam sebuah soal. Pada akhirnya siswa melakukan 

kesalahan  menuliskan jawaban  

Kata kunci: Analisis Newman, kaidah pencacahan, Analisis 

kesalahan Newman 

 

 

Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting 

dan berguna, baik dalam aktifitas sehari-hari maupun dalam perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Matematika menjadi salah satu mata 

pelajaran wajib sehingga matematika diajarkan mulai dari Pendidikan Dasar 

(SD), Pendidikan Menengah sampai Perguruan Tinggi (Putri, 2016). Pada 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) materi kaidah pencacahan diajarkan 

pada siswa kelas XI semester 2. Materi kaidah pencacahan pada jenjang SMA 

yang diajarkan meliputi aturan perkalian, faktorial, kombinasi, dan permutasi. 

Dalam proses pembelajaran siswa sering mengalami kesulitan dalam 

mempelajari materi kaidah pencacahan. Mereka kesulitan membedakan antara 
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soal yang berkaitan dengan permutasi atau kombinasi. Kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah soal pada materi kaidah pencacahan sangat 

penting untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu terkait dengan peluang. 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengajarkan materi kaidah 

pencacahan masih banyak siswa tidak mampu menyelesaikan soal cerita 

tentang materi kaidah pencacahan. Hal ini terlihat pada hasil ulangan mereka 

pada materi kaidah pencacahan yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Untuk itu, perlu diadakan  penelitian untuk menganalisis 

kesalahan siswa dalam pengerjaan soal kaidah pencacaha agar kedepan guru 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal.  

Menurut Priyoko (2012) untuk menyelesaikan suatu soal siswa harus  

memahami isi yang terkandung dalam soal cerita tersebut terlebih dahulu, 

kemudian mengambil langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Keterampilan 

berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika terutama terkait 

dengan materi kaidah pencacahan masih cukup rendah. Kesalahan yang sering 

banyak dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesalahan dalam 

memahami dan memaknai soal. Hal ini terjadi karena siswa sering kali 

menghafal rumus dari pada memikirkan langkah-langkah dan memahami soal 

untuk penyelesaiannya suatu soal. Sedangkan kemampuan belajar tidak hanya 

sekedar menghapal rumus atau materi tertentu namun siswa harus 

mengkontruksi pengetahuannya (Amri, 2010:22). Untuk mengetahui letak 

kesalahan siswa pada materi kaidah pencacahan diperlukan analisis kesalahan 

sehingga pendidik mengerti letak kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kesalahan Newman. 

Analisis Newman ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal 

Australia yang bernama Anne Newman pada tahun 1977. Menurut Rindyana 

(2015) Parmjit (2010) Suyitno (2015), Visitasari (2012), dan Jha (2012) dalam 

model ini, ada lima kegiatan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada 

pekerjaan siswa ketika menyelesaikan masalah soal cerita, yaitu: (1) kesalahan 

dalam membaca (reading error), (2) kesalahan dalam memahami soal 

(comprehension error) (3) kesalahan dalam menransformasi (transformation 

eror), (4) kesalahan keterampilan proses (process skill error), dan (5) 

kesalahan  menuliskan jawaban (encoding error). Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan seorang guru mengetahui bentuk-bentuk kesalahan siswa pada saat 

menyelesaikan soal cerita kaidah pencacahan sehingga  guru akan mencari 

strategi yang lebih efektif dalam penyajarannya.  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Arikunto, 

2013:3). Dalam penelitian ini menceritakan analisis kesalahan hasil jawaban 

siswa menjawab soal cerita materi kaidah pencacahan. Peneliti menyiapkan 2 

soal cerita yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Soal tes tersebut 

mencakup kemungkinan siswa melakukan kesalahan-kesalahan menurut 

tahapan analisis kesalahan Newman. Selain hasil pembahasan soal peneliti juga 

melakukan wawancara untuk mengetahui bentuk kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita menurut tahapan analisis kesalahan 

Newman yaitu tahap kesalahan membaca, memahami, transformasi, 
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keterampilan proses, dan tahap penulisan jawaban. Penelitian ini dilakukan 

pada siswa kelas XII SMA Ar Risalah yang dipilih sebanyak 6 orang dengan 

kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Soal dikerjakan selama 30 menit dan 

guru kelas mengawasi siswa agar pekerjaan dari pikiran siswa sendiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah siswa selesai mengerjakan 2 soal yang berkaitan dengan kaidah 

pencacahan kemudian peneliti melakukan analisis hasil jawaban siswa. Soal 

yang diberikan terdiri dari 2 indikator yaitu: 1) menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan aturan perkalian dan permutasi, 2) menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kombinasi. Soal cerita yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 1) Disediakan angka 1,2,4,5 dan 6 akan 

dibuat bilangan yang kurang dari 400. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat 

jika setiap digitnya berbeda? 2) Dalam suatu tes penerimaan pegawai, seorang 

pelamar wajib mengerjakan 6 soal dari 11 soal. Berapa banyaknya cara 

memilih soal jika no 1 dan  3 harus dikerjakan ? Setelah siswa mengerjakan 

soal tersebut, kemudian hasil pekerjaan siswa dianalisis peneliti. Hasil 

pekerjaan siswa ini sebagai data awal kemudian data ini diidentifikasi jenis-

jenis  kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Berikut adalah jenis kesalahan 

masing-masing siswa pada saat menyelesaikan soal cerita kaidah pencacahan 

dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Analisis Kesalahan Jawaban Siswa 

No 

Soal 

Jenis 

Kesalahan 

Siswa 

S1 S2  S3 S4 S5 S6 

 

 

1 

1 ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ 

2 x x x x x x 

3 x x ✓ x x ✓ 

4 x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 x x x x x x 

 

 

2 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 x x ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 x x ✓ x x ✓ 

4 x x ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 x x x x x x 

Catatan: 1. Membaca, 2. Pemahaman, 3. Transformasi, 4. Ketrampilan proses 

dan 5. Penulisan jawaban. 

S1=Subyek 1, S2=Subyek 2, S3=Subyek 3, S4=Subyek 4, S5=Subyek 5, 

S6=Subyek 6.  

Dengan melihat tabel terlihat siswa kesulitan dalam memahami soal, 

akibatnya siswa tidak dapat memaknai kalimat yang dibaca dengan benar. 

Berikut disajikan tabel rekapitulasi persentase kesalahan yang dilakukan siswa:  
 

Tabel 2. Rekapitulasi Persentase Kesalahan Siswa  

Kesalahan pada Tahap Persentase kesalahan 

Membaca 8,3% 

Pemahaman 66,6% 

Transformasi 66,6 % 

Keterampilan Proses 25% 

Penulisan Jawaban Akhir 100% 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 995 

 

  
 

Kesalahan Membaca 

Kesalahan membaca adalah siswa mampu membaca masalah yang terdapat 

dalam soal dengan tepat sehingga salah dalam menentukan strategi penyelesaian 

soal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa sebagaimana dalam Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Jawaban siswa dalam menjawab soal tentang kombinasi 

 

Siswa mengalami kesalahan dalam membaca, siswa membaca kata “dan” 

di baca “sampai” sehingga siswa mengalami kesalahan dalam jawaban akhir. 

Menurut Firdaus (2016) kesalahan membaca terjadi jika simbol atau kata-kata 

tertulis tidak dimengerti oleh seorang siswa sehingga menyebabkan kesulitan 

untuk mendapatkan jawaban dari soal. Sedangkan menurut Iman (2016) 

kesalahan membaca (reading error) terjadi ketika siswa tidak mampu 

mengenali objek dalam suatu soal atau salah dalam memahami kata dalam 

kalimat pada suatu soal. Kesalahan membaca ini terjadi karena siswa tidak 

membaca dengan seksama, meremehkan sebuah soal dan terlalu tergesa-gesa 

dalam membaca. 

 

Kesalahan Memahami 

Kesalahan memahami adalah siswa tidak memahami apa yang 

ditanyakan, diketahui dan informasi yang penting dari sebuah soal sehingga 

salah dalam menyelesaikan soal. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 2 dari 

jawaban siswa. 

 

 
Gambar 2. Jawaban siswa dalam menjawab soal tentang aturan perkalian 
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Siswa salah memahami apa yang ditanyakan soal, di soal disebutkan 

bilangan kurang dari 400 yaitu bilangan yang terdiri dari 1 digit, 2 digit dan 3 

digit. Tetapi siswa hanya menyebutkan bilangan yang terdiri dari 3 digit saja. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Rindyana (2015) yang menyatakan bahwa 

kesalahan yang banyak dialami siswa dalam mengerjakan suatu soal cerita 

adalah pada tahap pemahaman (comprehension eror) sehinga siswa salah 

dalam menuliskan jawaban. Sedangkan menurut Parmjit (2010) kesalahan 

dalam memahami soal ketika siswa dapat membaca pertanyaan dengan benar 

tetapi gagal untuk memahami apa yang telah dibaca, sehingga menyebabkan 

dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Menurut peneliti kesalahan 

memahami soal terjadi ketika siswa tidak mampu mengonstruksi kalimat secara 

sempurna. Adapun penyebab kesalahan membaca ini adalah siswa tidak 

membaca soal dengan seksama dan tidak memahami arti keseluruhan soal 

dengan baik. 

 

Kesalahan Transformasi 

Pada penelitian ini siswa mengalami kesalahan mentranformasi soal 

cerita menjadi bentuk aturan perkalian . Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa 

seperti dalam Gambar 3. 

 
Gambar 3. Jawaban siswa dalam menjawab soal tentang aturan perkalian 

 

Siswa menggunakan metode penyelesaian yang salah. Siswa awalnya  

mengalami kesalahan memahami soal kemudian siswa mengalami kesulitan 

dalam menransformasi dalam menggunakan aturan perkalian. Menurut Firdaus, 

dkk (2016) kesalahan transformasi terjadi ketika siswa mampu memahami 

persyaratan pertanyaan, tetapi tidak dapat mengidentifikasi operasi matematika 

yang tepat atau urutan operasi agar berhasil mendapatkan solusi masalah. 

Sedangkan menurut   White (dalam Sughesti, 2016) 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. Kesalahan transformasi merupakan 

kesalahan dimana siswa tidak dapat mengubah bentuk soal kedalam bentuk 

matematika.  

 

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 dalam Gambar 4. 
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Gambar 4. Jawaban siswa dalam menjawab soal tentang kombinasi 

 

Kesalahan pada proses ini siswa mengalami kesalahan dalam penghitungan 

seperti 72 : 2 = 38, seharusnya 72 : 2 = 36. Hal ini terjadi karena siswa terlalu 

tergesa-gesa dalam mengerjakan sehingga mengakibatkan kesalahan dalam 

penghitungan. Menurut Purwanta (2016) kesalahan keterampilan proses terjadi 

ketika siswa tidak dapat melakukan prosedur dengan 

benar, meskipun operasi (atau urutan operasi) yang akan digunakan 

menyelesaikan soal sudah 

tepat dan benar. Menurut Sughesti (2016), kesalahan keterampilan proses 

(Process Skill errors) terjadi ketika siswa tidak mengetahui atau memahami 

prosedur atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal 

cerita matematika dengan tepat dan benar. Menurut peneliti kesalahan 

keterampilam proses terjadi ketika siswa mengalami kesalahan dalam melakukan 

operasi atau prosedur dalam menyelesaikan masalah matematika. 

 

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 yang mengalami kesalahan membaca, 

memahami, mentransformasi dan keterampilan proses pasti mengalami kesalahan 

dalam menuliskan jawaban akhir. Menurut Jha (Sughesti, 2016) Kesalahan 

Penulisan (Encoding Errors) terjadi ketika siswa tidak mampu menemukan 

jawaban atau hasil akhir dari soal berdasarkan prosedur atau langkah-langkah 

yang telah dikuasai, tidak dapat menunjukan jawaban akhir dari penyelesaian soal 

dengan benar dan tidak dapat menuliskan jawaban akhir sesuai dengan 

kesimpulan. 

 

Faktor-faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan siswa diperoleh 

beberapa faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal yaitu :1. Tahap kesalahan membaca soal (reading errors) 

adalah sebagai berikut: a) Siswa terlalu tergesa-gesa mengerjakan soal, b) Siswa 

tidak membaca secara sungguh-sunguh soal yang diberikan. 2. Tahap kesalahan 
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memahami masalah (comprehension errors) adalah sebagai berikut: a). Tidak 

membaca soal dengan seksama/dengan hati-hati. b). Tidak memahami arti 

keseluruhan soal dengan baik. 3. Tahap kesalahan transformasi (transformation 

errors) adalah sebagai berikut: a. Salah dalam menentukan rumus. b. Tidak dapat 

merencanakan solusi untuk mengerjakan soal. c. Salah dalam menentukan operasi 

matematika yang digunakan baik penjumlahan, pengurangan, perkalian atau 

operasi matematika yang lain. 4. Tahap kesalahan keterampilan proses (process 

skills errors) adalah sebagai berikut. a. Tidak bisa melakukan operasi hitung 

dengan benar. b. Tidak menyadari melakukan kesalahan pada operasi hitung yang 

dilakukan. 5. Penyebab kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding errors) 

terjadi ketika siswa mengalami kesalahan membaca, kesalahan memahami, 

kesalahan mentransformasi  atau kesalahan dalam keterampilan skill. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan semua siswa tidak dapat menunjukan 

jawaban akhir yang benar. Kesalahan yang dilakukan siswa berkemampuan 

rendah dalam mengerjakan soal kaidah pencacahan meliputi kesalahan 

memahami soal, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses dan 

kesalahan jawaban akhir. Hal ini disebabkan karena siswa kurang memahami 

materi kaidah pencacahan pada kelas XI. Siswa berkemampuan sedang 

mengalami kesulitan dalam memahami dan menuliskan jawaban akhir. 

Sedangkan siswa berkemampuan tinggi mengalami kesalahan yang sama 

dengan siswa berkemampuan sedang. Persentase kesalahan terbesar siswa 

terjadi pada tahap memahami soal, pada tahap ini siswa mengalami gagal 

paham sehingga siswa tidak bisa menyelesaikan soal cerita tentang kaidah 

pencacahan dengan baik. Adapun faktor 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 kaidah pencacahan 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 prestasi 

belajar siswa dalam menyelesaikan soal kaidah pencacahan. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan berpikir 

siswa dan kemudian mengelompokkan kesalahan dalam menyusun 

konsep matematika yaitu operasi bilangan bulat, logaritma, dan 

geometri. Artikel ini merupakan studi yang menggunakan pendekatan 

kualitatif dan melibatkan 5 responden yaitu siswa kelas XI SMKN 1 

GROGOL Kabupaten Kediri. Hasil kajian ini menyimpulkan 

kesalahan berpikir dalam menyusun konstruksi konsep matematika 

dikelompokkan ke dalam kesalahan: berpikir secara pseudo benar dan 

pseudo salah, berpikir secara analogi, kesalahan dalam konsep, dan 

dalam berpikir logis. Sebagian besar responden melakukan kesalahan 

berpikir secara pseudo benar dan pseudo salah (80% responden). 

Kata kunci: kesalahan berpikir, konstruksi konsep matematika 

 

       

 Ada berbagai macam pelajaran yang diajarkan di sekolah kejuruan, pelajaran 

yang diberikan dapat dikelompokkan dalam pelajaran adaptif, normatif, dan 

produktif. Dalam kelompok pelajaran normatif meliputi pelajaran eksak dan non 

eksak. Matematika adalah salah satu pelajaran eksak dan lebih dikenal sebagai 

matematika sekolah. Menurut Soedjadi (2000), matematika sekolah adalah unsur-

unsur atau bagian-bagian matematika yang dipilih atas dasar: (1) Makna 

kependidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian peserta 

didik. (2) Tuntutan perkembangan yang nyata dari lingkungan hidup yang 

senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan 

adanya matematika sekolah diharapkan siswa sekolah kejuruan memiliki 

kemampuan untuk terampil mengerjakan soal-soal matematika dan dapat 

memecahkan permasalahan yang  mereka hadapi di dalam dunia nyata ketika 

mereka kerja nanti. Seperti yang diungkapkan Soedjadi (2000), bahwa tujuan 

diajarkan matematika di setiap jenjang pendidikan pada dasarnya mengacu pada: 

1. Tujuan yang bersifat formal: yaitu tujuan yang menekankan kepada (1) 

penataan nalar anak dan (2) pembentukan sikap anak. 

2. Tujuan yang bersifat material: yaitu tujuan yang menekankan kepada (1) 

keterampilan hitung, (2) menyelesaikan soal, dan (3) penerapan matematika 

Jadi diharapkan siswa sekolah kejuruan tidak hanya mampu memecahkan 

permasalahan matematika di sekolah saja, tetapi bisa menerapkannya ke dalam 

dunia nyata, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, 
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sistematis dan kritis dan menjadi manusia pembangun yang tekun, kreatif, cerdas 

dan bertanggung jawab.  

 Siswa masih menganggap matematika sebagai pelajaran abstrak dan tidak 

berkaitan dengan kehidupan sehari – hari. Akibatnya, minat siswa terhadap 

matematika menjadi rendah dan sering melakukan kesalahan dalam memahami 

konsep dalam matematika. Hal ini juga terjadi pada siswa – siswa salah satu 

sekolah di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yaitu SMK Negeri 1 Grogol. 

Setelah dilakukan observasi oleh peneliti terhadap pembelajaran matematika di 

dua kelas di sekolah tersebut, ditemukan banyak siswa mengalami kesulitan 

mengikuti pembelajaran, salah satunya yaitu dalam pembelajaran materi bangun 

ruang sisi datar. Siswa belum bisa mengaitkan hubungan antar bangun datar yaitu 

persegi panjang dan jajargenjang. Mereka mengatakan persegi panjang bukan 

termasuk jajargenjang, padahal berdasarkan definisi, persegi panjang adalah 

bentuk khusus dari jajargenjang. Hal ini karena mereka terbiasa memberi atau 

melihat contoh-contoh jajargenjang selalu dengan sisi miring. Padahal seharusnya 

persegi panjang, persegi, dan belah ketupat termasuk dalam kelompok 

jajargenjang. Oleh karena itu, dalam belajar materi geometri harus mengetahui 

hubungan antarbangun segiempat.  Pembelajaran pada materi lain siswa juga 

mengalami kesalahan yaitu pada operasi bilangan bulat, dan logaritma. 

Kesalahan-kesalahan tersebut akan menghambat siswa untuk memahami konsep 

lain yang berkaitan dengan konsep – konsep tersebut. 

          Dalam membuat konstruksi konsep dan memecahkan masalah matematika 

seringkali terungkap kesalahan yang dibuat oleh siswa (Subanji & Toto 2013). 

Mengenai kesulitan dan kesalahan siswa ketika menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan matematika telah dikaji oleh banyak peneliti. Brodie (2010) 

menggolongkan kesalahan siswa dalam membangun penalaran matematika terdiri 

atas : basic error, appropriate error, missing information, partial insight. Gal & 

Linchevski (2010) mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami siswa ketika 

merepresentasikan geometri meliputi: (1) perceptual organization: Gestalt 

principles, (2) recognition: bottom-up and top-down processing; and (3) 

representation of perception-based knowledge: verbal vs. pictorial 

representation, mental images and hierarchical structure of images. Bingobali, 

dkk (2010)  melakukan penelitian eksploratif yang memberikan hasil bahwa 

penyebab terjadinya kesulitan matematika yang dialami siswa ditinjau dari 

pandangan guru, yang meliputi: Epistemological causes, Psychological causes, 

Pedagogical cause. Lebih lanjut juga ditemukan bahwa siswa mengalami 

kesalahan dalam pemahaman konsep, mengabstraksi konsep, dan  menerapkan 

matematika dalam  kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan apabila ditinjau dari 

tingkat kebenarannya, dapat ditemukan bahwa siswa menjawab benar soal yang 

diberikan, akan tetapi tidak dapat memberikan alasan terhadap jawabannya. 

Sebaliknya dia sebenarnya memahami apa yang ditanyakan akan tetapi 

memberikan jawaban yang salah. Hal ini merujuk pada Subanji (2007) yang 

menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat siswa kadangkala tidak sepenuhnya 

salah. Siswa melakukan apa yang disebut berpikir pseudo, pseudo benar dan 

pseudo salah.  

             Kesalahan yang dilakukan siswa dalam bekerja matematika perlu 

mendapat perhatian lebih, karena akan memberikan dampak terhadap pemahaman 

mereka pada konsep - konsep matematika berikutnya. Apabila siswa salah dalam 
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memahami materi sebelumnya maka membawa konsep tersebut pada lanjutan 

materi yang lain. Agar siswa dapat melakukan perbaikan atas kesalahannya, 

pengetahuan tentang sumber kesalahan harus diberikan. Untuk menelusuri 

kesalahan yang dilakukan siswa, beberapa peneliti menggunakan peta kognitif 

(cognitive map). Pena dkk (2007) mengungkapkan dengan penggunaan peta 

kognitif dapat menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena dan 

kosep dan dapat dimodelkan. Dengan pemodelan itu kesalahan siswa dapat 

diperbaiki. Jacobs (2003) mengungkapkan dengan menggunakan peta kognitif 

dapat ditelusuri arah berpikir siswa untuk menentukan petunjuk langkah 

berikutnya. Predikaris (2012) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa dengan 

menggunakan peta kodnitif (cognitive style) responden mampu memahami materi 

geometri yang berkaitan dengan teori Van hielle. Dalam penelitian lain 

karakterisitik kesalahan berpikir siswa dalam menyusun atau mengonstruksi 

berbagai konsep dalam matematika dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe 

kesalahan: (1) kesalahan karena berpikir pseudo, (2) kesalahan berpikir analogi, 

(3) kesalahan konsep (miskonsepsi) dan (4) kesalahan dalam berpikir logis 

(Subanji & Nusantara 2013). 

    Dari uraian ini, kajian akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

mengarakterisasi kesalahan berpikir siswa dalam mengonstruksi konsep operasi 

bilangan bulat, geometri, dan logaritma. Responden pada kajian ini adalah siswa 

kelas XI AKUNTANSI SMK Negeri 1 Grogol. Artikel ini membahas tentang 

hasil kajian yang dilakukan terhadap siswa - siswa sekolah menengah kejuruan 

dalam bekerja matematika. Kajian tersebut dilakukan untuk melihat secara detil 

tipe-tipe kesalahan konsep siswa. Dengan diketahuinya tipe-tipe kesalahan yang 

dilakukan, nantinya diharapkan dapat ditelusuri lebih mendalam dan dirancang 

skenario pembelajaran ataupun skema remedial yang akan digunakan untuk 

restrukturisasi dan meningkatkan tingkat berpikir siswa.  

 

METODE 

Artikel ini merupakan studi pendahuluan di SMK Negeri 1 Grogol yang 

melibatkan 5 responden dan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Grogol yang 

beralamat di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Responden 

penelitian ini adalah siswa kelas XI AKUNTANSI SMK Negeri 1 Grogol yang 

terdiri dari 5 siswa dengan kemampuan tinggi, sedang  dan rendah berdasarkan 

nilai matematika pada semester sebelumnya. Langkah pertama dalam kajian ini 

kepada responden diberikan instrumen: instrumen tersebut memuat pernyataan - 

pernyataan matematika yang harus dijawab dengan memberikan pendapat tentang 

kebenarannya. Setiap pendapat  harus diikuti dengan alasan. Setelah 

menyelesaikan tugas, peneliti melakukan wawancara berdasar hasil pekerjaan 

siswa. Diharapkan saat wawancara siswa dapat memberikan informasi yang lebih 

detail dan mendalam tentang alasan yang digunakan ketika menuliskan jawaban. 

           Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas 

dikelompokkan dan diidentifikasi polanya. Pengelompokan tipe kesalahan 

berdasarkan Subanji & Nusantara (2013) yaitu kesalahan pseudo, kesalahan 

menempatkan konsep, kesalahan berpikir analogi dan  kesalahan berpikir logis. 

Pola kesalahan yang ditemukan digunakan untuk melacak lebih mendalam tentang 

kesalahan berpikir matematis. Pelacakan mendalam utamanya dilakukan kepada 

beberapa responden penelitian berdasarkan pola kesalahan yang dibuat. Kepada 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1003 

 

  
 

responden tersebut diberikan instrumen utama sekaligus diwawancarai untuk 

insvestigasi lebih lanjut. Selanjutnya, hasil wawancara digunakan untuk 

menggambarkan proses berpikir (cognitive map) siswa termasuk identifikasi 

terjadinya kesalahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kajian pustaka pada pendahuluan, kesalahan berpikir responden 

dalam menyusun konstruksi konsep matematika dikelompokkan menjadi beberapa 

tipe kesalahan. Kesalahan tersebut meliputi (1) kesalahan karena berpikir pseudo, 

(2) kesalahan berpikir analogi, (3) kesalahan konsep (miskonsepsi) dan (4) 

kesalahan dalam berpikir logis (Subanji & Nusantara 2013). 

 

(1) Kesalahan Karena Berpikir Pseudo 

          Kesalahan karena berpikir pseudo siswa ada dua jenis kesalahan, yakni 

berpikir pseudo secara “benar” dan berpikir pseudo secara  “salah”. Pseudo benar 

terjadi ketika siswa menjawab benar soal yang diberikan tetapi tidak bisa memberi 

alasan terhadap jawabannya atau salah dalam memberikan alasan (Subanji, 2007). 

Sedangkan pseudo salah terjadi ketika siswa salah dalam menjawab, hal ini terjadi 

karena jawaban yang dihasilkan dari proses berpikir spontan, samar-samar, dan 

tidak ada kontrol, maka hasilnya adalah jawaban yang salah. Tetapi jika dilakukan 

refleksi, siswa umumnya dapat memperbaiki kesalahannya. Ini menunjukkan 

bahwa berpikir siswa tersebut masih semu dan cenderung salah. (Subanji, 2007). 

Peter & Yeni (2002) juga mengungkapkan bahwa berpikir secara tidak sebenarnya 

(berpikir semu) adalah pengertian pseudo. Dalam berpikir pseudo siswa berpikir 

secara semu dalam menyelesaikan masalah, tampak pada proses yang terjadi 

bukan dari aktivitas mental yang sesungguhnya. Siswa pada proses ini tidak 

berpikir secara benar untuk memperoleh suatu jawaban dari masalah yang 

diberikan.   

          Berdasarkan data berupa hasil pekerjaan responden kemudian diikuti 

dengan wawancara lebih mendalam, menunjukkan responden yang mengalami 

kesalahan berpikir secara pseudo dalam menyusun konstruksi konsep matematika 

hampir semua yaitu 4 dari 5 responden atau 80% responden. Pseudo benar muncul 

ketika siswa diberikan pernyataan ” sesuai definisi logaritma alog b =  c adalah 

𝑎c =  𝑏 maka -2𝑙𝑜𝑔 (−8)  =  3  ”siswa mampu menjawab dengan benar bahwa 

pernyataan tersebut salah tetapi alasan yang digunakan kurang tepat, dia malah 

menyalahkan definisi atau rumus yang diberikan (Gambar 1). Seharusnya 

memahami aturan logaritma bahwa bilangan pokok logaritma tidak boleh negatif 

pada pernyataan terlihat bilangan pokok “ – (2)” hal ini menyalahi aturan bilangan 

pokok logaritma, maka nilai – 2log (-8) tidak memiliki nilai karena bilangan pokok 

logaritma tersebut - (2) dan itu membuat nilai logaritma tersebut tidak terdefinisi`. 

Pseudo benar terlihat saat wawancara sebagai berikut 

 
P : mengapa anda tidak setuju dengan pernyataan ini (sambil memperlihatkan jawaban siswa 

sesuai pada gambar 1) 

S  : ya karena mungkin rumusnya salah 

P  : betul kok rumusnya ya seperti itu (aturan bilangan logaritma) 

S  : lha terus gimana pak? 

P : jawabanmu sebenarnya sudah tepat tetapi alasannya yang kurang tepat (dijelaskan aturan 

bilangan pokok pada logaritma) 
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 Dari wawancara tersebut tampak bahwa alasan yang digunakan siswa kurang 

tepat dengan memberikan pendapat bahwa kemungkinan rumus atau aturan yang 

telah diberikan pada pernyataan adalah salah (Gambar 1). Tetapi siswa mampu 

menjawab dengan benar pernyataan tersebut dengan memberikan justifikasi benar 

karena menurut definisi logaritma alog b = c adalah ac = b maka -2log (−8)  =  3 

. Dalam hal ini siswa sudah benar memberikan pendapatnya tetapi karena tergesa 

– gesa dengan tidak memperhatikan aturan logaritma dan samar dalam berpikir 

untuk mengambil kesimpulan. Menurut Vinner (1997) responden dalam 

pengambilan kesimpulan secara spontan dan tidak melakukan refleksi. Sedangkan 

menurut Leron (2004) responden terlalu cepat dan tidak sadar langsung menjawab 

sehingga jawaban yang diberikan bernilai salah. Responden sebenarnya mampu 

menjawab dengan baik setelah melakukan refleksi. Kekacauan muncul ketika 

siswa diberikan tentang aturan bilangan pokok logaritma yang harus bilangan 

bulat positif. Setelah dijelaskan bahwa bilangan pokok logaritma tidak boleh 

bernilai negatif dan bilangan nol  karena dengan berbasis bilangan negatif dan nol 

maka logaritma tersebut tidak terdefinisi sebagai fungsi, padahal logaritma dalah 

sebuah fungsi. Dengan memberikan penjelasan tersebut barulah siswa menyadari 

akan kesalahan alasan yang diberikan. Dalam hal ini responden mengalami 

pseudo benar. 

 

 
Gambar 1.  Jawaban dan alasan siswa untuk soal no. 8 

 

Proses berpikir siswa ketika mengerjakan soal logaritma : 1) mengerjakan 

soal langsung dengan definisi logaritma 2) menghitung nilai logaritma sesuai 

dengan diagram proses berpikir berikut tanpa melihat aturan tentang logaritma. 

 

 
Gambar 2. Proses berpikir siswa dalam mengerjakan logaritma 

Kekacauan muncul ketika siswa diberikan penjelasan tentang aturan 

bilangan pokok logaritma yang harus bilangan bulat positif. Sesuai aturan 

logaritma bilangan pokok logaritma tidak boleh bernilai negatif  karena dengan 

berbasis bilangan negatif maka logaritma tersebut tidak terdefinisi sebagai fungsi. 

Dengan memberikan penjelasan tersebut barulah siswa menyadari akan kesalahan 

alasan yang diberikan. Dalam hal ini responden mengalami pseudo benar. 

Pseudo salah muncul ketika siswa diberikan pernyataan “ 3 𝑥 4 =  4 𝑥 3 ”  

secara pengertian aturan perkalian ” (Gambar 2). Siswa sebagian besar salah 
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dalam menjawab pernyataan tersebut, kesalahan terjadi di seluruh responden. 

Mereka menganggap benar dengan aturan perkalian, padahal nilai operasi “ 3 𝑥 4 

” dan “ 4 𝑥 3 ” tidak sama jika menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian 

sama dengan aturan minum obat. Dalam resep “ 3 x 1” artiya kita meminum obar 

tersebut satu jenis selama tiga kali sehari, berbeda dengan “ 1 x 3” artinya 3 jenis 

obat diminum satu kali dalam sehari. Dengan menggunakan aturan perkalian   “ 3 

x 1 ” memiliki pengertian operasi penjumlahan berulang 1 +  1 +  1 =  3 

sedangkan “ 1 x 3” memiliki pengertian 3 hanya satu kali. Kembali pada 

pernyataan yang diberikan kepada siswa “ 3 𝑥 4 =  4 𝑥 3” tidaklah benar sesuai 

dengan aturan perkalian. “ 3 𝑥 4 ” =  4 +  4 +  4 sedangkan “ 4 𝑥 3 ” =  3 +
 3 +  3 +  3 meskipun nilainya sama yaitu “12” tetapi tidak sesuai dengan aturan 

perkalian. 

 

 
Gambar 3. Jawaban dan alasan siswa untuk soal no. 4 

 

          Proses berpikir siswa ketika mengerjakan operasi kali pada bilangan bulat 

menggunakan sifat komutatif, tidak menggunakan konsep perkalian. Jika siswa 

menggunakan aturan perkalian yang mendefinisikan bahwa aturan perkalian 

adalah penjumlahan yang berulang sesuai dengan pernyataan dalam instrumen, 

seharusnya pernyataan pada instrumen bernilai salah. Dalam hal ini siswa berpikir 

pseudo salah. Hal ini dapat ditelusuri dari diagram proses berpikir siswa 

mengalami pseudo atau berpikir semu dengan menganalogikan antara aturan 

perkalian dengan sifat komutatif perkalian. Diagram proses berpikir siswa dalam 

mengerjakan sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4. Proses berpikir siswa dalam mengerjakan soal  “ 𝟑 𝒙 𝟒 ” 

 

(2) Kesalahan Berpikir Analogi dalam Mengonstruksi Konsep Matematika  

Ketika siswa menjawab masalah yang diberikan apakah “ 2𝑛 >  𝑛 + 2 

untuk suatu n bilangan cacah genap “ siswa melakukan kesalahan menjawab soal 

tersebut (Gambar 5). Siswa berpikir analogi kata “ suatu ” dan “ setiap”` Mereka 

menganalogikan sama kedua kata tersebut padahal berbeda. Hal ini sesuai jika 
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merujuk kepada Soekadijo (1999) yang mengungkapkan jika siswa bebicara 

tentang dua hal yang berbeda kemudian dibandingkan, dalm membandingkan 

hanya melihat pesamaannya tanpa melihat perbedaannya maka siswa melakukan 

proses analogi. Ketika menggunakan kata “ suatu ” maka yang akan dibuktikan 

adalah mengambil satu saja untuk dipilih dari semesta bilangan yang dimaksud 

dan itu menjadikan pernyataan tersebut benar maka telah terbukti benar 

pernyataan tersebut. Berbeda dengan kata “ setiap” harus menemukan satu contoh 

yang kontradiktif ( berlawanan ) apabila ada satu saja yang mengakibatkan 

pernyataan itu salah maka pernyataan tersebut bernilai salah. 

 
Gambar 5a. Jawaban dan alasan siswa untuk soal no. 9 

 

 
Gambar 5b. Proses berpikir analogi siswa tentang pernyataan “ suatu” dengan “ 

 

(3) Kesalahan Dalam Konsep Matematika  

           Kesalahan dalam konsep masih banyak terjadi pada siswa dalam menyusun 

konstruksi konsep matematika. Ketika siswa diberi pernyataan berikut. " 3 × 4 =
 4 × 3 " secara pengertian aturan perkalian ”. Disini (Gambar 6) siswa malah 

mengaitkan dengan sifat komutatif padahal jelas dipernyataan apabila dikaitkan 

dengan aturan perkalian disini siswa melakukan kesalahan menempatkan konsep 

aturan perkalian dengan sifat komutatif perkalian 
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Gambar 6. Jawaban dan alasan siswa untuk pernyataan no. 4 

 

Kesalahan menempatkan konsep juga dilakukan siswa ketika diberi 

pernyataan “Anggota bilangan bulat hanya terdiri dari bilangan positif dan 

bilangan negatif ” ( Gambar 7) disini siswa melakukan kesalahan dengan menilai 

pernyataan tersebut benar. Siswa masih terbiasa dengan mengidentifikasi bahwa 

bilangan bulat itu hanya bilangan positif dan bilangan negatif lantas bagaimana 

dengan bilangan “ 0 “ ?. 

 

 
Gambar 7. Jawaban dan alasan siswa untuk pernyataan no. 15 

 

Untuk menelusuri kesalahan menempatkan kosep diberikan, dilakukan 

wawancara kepada siswa yang bersangkutan. 

 
P : mengapa kamu setuju dengan pernyataan tersebut? (Peneliti sambil menunjuk masalah yang 

diberikan)  

S : yaa...karena  memang begitu yang saya tahu (maksudnya memang hanya tau kalau bilangan 

bulat itu hanya bilangan positif dan negatif)  

P : kamu yakin?  

S : ya, memang itu yang pernah saya dapatkan.  

P : bagaimana dengan bilangan “ 0 “? Positif atau negatif ?  

 

Pernyataan siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa “ benar - benar ” 

mengalami kesalahan konsep. Kesalahan terjadi karena siswa salah menempatkan 

konsep matematika pada obyek yang tidak seharusnya. Pada kasus ini, bilangan 

bulat  sudah dikenal di pikiran siswa dan biasanya memang hanya bilangan positif 

dan bilangan negatif dan ketika diberikan pertanyaan tentang bagaimana jika 

bilangan itu “0”?, mereka akan ragu menjawab dan barulah menyadari bahwa 

bilangan “0” bukan bilangan positif dan juga bilangan negatif dan  memiliki jenis 

tersendiri. 

Kesalahan siswa dalam menempatkan konsep juga terjadi pada pernyataan 

yang berhubungan dengan bangun segi empat. Siswa diberikan gambar kemudian 

diminta untuk mengklarifikasi apakah bangun tersebut persegi panjang. Pendapat 

siswa terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 8. Pernyataan  no. 5 tentang konsep jajar genjang 
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Gambar 9. Alasan siswa untuk pernyataan no 5 

 

 
Gambar 10.  Alasan siswa untuk pernyataan no. 5 tentang jajar genjang 

         

 Pertanyaan diberikan  kepada siswa “ bangun diatas adalah jajargenjang?” ( 

Gambar 8). Dari hasil jawaban siswa yang dapat dianalisis,  jawaban siswa pada 

(Gambar 9) terlihat bahwa siswa menganggap gambar tersebut bukan jajar 

genjang tetapi persegi panjang dengan ciri ciri sudutnya yang berhadapan 

besarnya sama, dan dua garis yang berhadapan sama panjang. Siswa yang 

mengalami miskonsepsi hanya fokus dengan bangun datar dengan nama - nama 

khususnya tanpa mempelajari keterkaitan antar bagun datar secara umum. 

Kemudian  ada siswa menjustifikasi gambar tersebut adalah persegi panjang, 

karena bagi mereka jajargenjang sisinya harus miring (Gambar 10). Kemudian 

pertanyaan dilanjutkan dengan wawancara.  

 

P : apa definisi jajargenjang? 

S : yaa... bangun segiempat di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama 

panjang   

P : kamu yakin?  

S : Yaa.. 

P : bukankah sisi yang berhadapan pada bangun di samping sejajar dan sama 

panjang? 

S  : (ragu – ragu menjawab) 

 

Berdasarkan pengalaman tersebut, sepertinya ada beberapa miskonsepsi 

matematika yang dialami siswa dan bahkan beberapa guru. Mereka mengatakan 

persegi panjang bukan termasuk jajargenjang, padahal berdasarkan definisi 

persegi panjang adalah bentuk khusus dari jajargenjang. Hal ini karena mereka 

terbiasa memberi atau melihat contoh-contoh jajargenjang selalu dengan sisi 

miring. Berdasarkan definisi jajargenjang, maka persegi panjang  ( termasuk 

persegi ) dan belah ketupat adalah jajargenjang. Oleh karena itu, apabila belajar 

matematika harus mengetahui hubungan antar bangun segiempat. Menurut 

Subanji (2007) proses berpikir siswa tersebut didominasi oleh asimilasi, namun 

asimilasi yang berlangsung tidak sesuai. Ketidaksesuaian asimilasi menyebabkan 

kesalahan konstruksi konsep bangun segi empat. 

         

(4) Kesalahan dalam Berpikir Logis  

Kesalahan dalam mengonstruksi konsep matematika berkaitan dengan 

berpikir logis terjadi ketika siswa dihadapkan pada masalah berikut  

 

2 =  1  KOK BISA? 

MISAL ; X =  1  
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X2 − X2 = X(X − X) 
(X − X)(X + X) =  X(X − X) 

X +  X =  X (KEDUA RUAS DIBAGI (X − X)) 

2X = X 

KARENA X = 1 

MAKA 2.1 = 1.1 

 

JADI 2   =  1 ( TERBUKTI ) 

 

Hampir keseluruhan siswa menjawab benar pernyataan tersebut. Jelas hal 

ini siswa melakukan kesalahan dalam membuat kontruksi konsep matematika 

berkaitan dengan berpikir logis. Mereka beranggapan benar pernyataan 2 = 1, 

padahal jelas nilai bilangan 2 tidak sama dengan bilangan  1 dan bertentangan 

dengan hukum kanselasi dalam matematika. 

 
Gambar 11. Jawaban dan alasan siswa untuk pernyataan no. 1 

   

 Alasan siswa tidak logis, siswa tidak bisa memahami bahwa pernyataan 

tersebut salah  dengan menyatakan 2 = 1 , siswa terbawa oleh pembuktian di 

pernyataan kedua ruas dibagi (X − X) padahal jika dibagi (X − X) sama membagi 

dengan bilangan nol. Konsep pembagian dengan angka nol dalam matematika 

jelas menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi,  maka hal ini siswa telah 

melakukan kesalahan dalam berpikir logis. Hal ini sesuai dengan Aisyah & 

Susanti (2016) yang mengungkapkan kesalahan siswa dalam berpikir logis 

disebabkan kurang cermat dan tergesa - gesa dalam pengerjaaan sehingga menarik 

kesimpulan yang tidak benar dan tidak mengacu pada teori yang ada. Kesalahan 

ketika berpikir logis atau menggunakan penalaran logis yang dilakukan siswa juga 

sejalan dengan penelitian Rifai (2012) yang mengungkapkan kesalahan umum 

yang dilakukan siswa pada saat menyelesaikan permasalahan matematika salah 

satunya adalah kesalahan penarikan kesimpulan yang disebabkan tidak berpikir 

secara logis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengelompokan kesalahan cara berpikir siswa dalam menyusun konstruksi 

konsep matematika meliputi: kesalahan berpikir secara pseudo benar & pseudo 

salah, kesalahan dalam berpikir secara analogi, kesalahan menempatkan konsep, 

dan kesalahan dalam berpikir secara  logis. Kesalahan dalam berpikir pseudo 

terjadi pada 4 dari 5 responden (80%) dan terjadi pada operasi bilangan bulat dan 

logaritma. Aturan perkalian tidak dipahami oleh siswa tetapi dalam hal ini siswa 

menghubungkan dengan sifat komutatif perkalian dan terlihat siswa melakukan 

pseudo salah ketika dilakukan wawancara. Dalam menentukan nilai logaritma 
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siswa kurang tepat dalam memberikan alasan, tetapi siswa menjawab benar 

pernyataan tersebut dalam hal ini siswa melakukan pseudo benar. Kesalahan 

dalam proses analogi terjadi saat memahami kata “ untuk suatu “ dengan kata “ 

setiap “ dengan cenderung menganalogikan sama pengertian kedua kata tersebut. 

Siswa tidak memahami suatu pernyataan sebagai pernyataan yang berlaku untuk 

umum dan untuk mengingkari cukup dengan memberikan contoh. Kesalahan 

dalam berpikir secara logis adalah siswa mengatakan kesamaan antara dua 

bilangan yang bernilai beda. Siswa cenderung menganggap benar atau tergiring 

untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan langkah – langkah pada pernyataan. 

Siswa masih mengalami kesulitan dalam bekerja matematika, yang ditunjukkan 

oleh masih banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas XI SMA, dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Responden penelitian ini adalah 32 siswa kelas 

XI IPA 1 SMAN Mojoagung Jombang tahun pelajaran 2017/2018. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa tes soal terbuka. 

Berdasarkan hasil pekerjaan responden dalam menjawab soal, dan 

setelah diidentifikasi diperoleh data sebagai berikut. Banyaknya 

responden yang memperoleh alternatif pasangan jawaban di atas rata-

rata pada operasi penjumlahan sebanyak 8 responden atau 25%. 

Banyaknya responden yang memperoleh alternatif pasangan jawaban 

di atas rata-rata pada operasi pengurangan sebanyak 13 responden atau 

41%. Banyaknya responden yang memperoleh alternatif pasangan 

jawaban di atas rata-rata pada operasi perkalian sebanyak 21 

responden atau 66%. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hasil 

kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah.  

Kata kunci: identifikasi, kemampuan,berpikir kreatif  

 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika seorang siswa diharapkan memiliki 

kemampuan berpikir kritis, logis, dan penalaran. Dengan kemampuan ini 

diharapkan siswa mampu mengembangkan ide-ide yang telah dimiliki. Hal ini 

bertujuan agar setiap siswa mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

pada saat kegiatan pembelajaran. Mengacu pada kurikulum 2013, ada empat jenis 

kemampuan yang harus dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

Kemampuan tersebut meliputi critical thinking, creative thinking, collaborative 

dan communicative. Namun fokus dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada 

kemampuan berpikir kreatif (creative thinking). Kemampuan berpikir kreatif 

merupakan salah satu bentuk kemampuan yang harus dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran. Mengapa hal ini sangat penting dilakukan?. Diharapkan 

agar para siswa mampu menyelesaikan berbagai jenis soal atau masalah 

kehidupan sehari-hari dengan cara-cara atau alternatif jawaban yang lain. 

Kegiatan semacam ini harus terus dilatih dan diasah agar siswa memiliki 

kemampuan yang lebih baik. Tentu saja persoalan atau pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa harus merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended), 

atau berupa masalah. 

mailto:hshalahudddin@gmail.com
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Kreativitas dalam matematika lebih kepada kemampuan berpikir kreatif. Karena 

secara umum sebagian besar aktivitas yang dilakukan seseorang yang belajar 

matematika adalah berpikir. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Noer 

(2011) mengemukakan bahwa secara umum siswa yang mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah open-ended menunjukkan hasil yang lebih baik dalam 

kemampuan berpikir kreatif matematis bila dibandingkan dengan siswa yang 

belajar secara konvensional. Hal ini dimungkinkan karena pembelajaran telah 

berubah dari paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru kepada 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Firdaus (2016) mengemukakan bahwa pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa pada materi SPLDV. Istianah (2013) mengemukakan bahwa 

dengan pendekatan Model Eliciting Activities (MEAs) kemampuan berfikir kreatif 

lebih baik dari pembelajaran biasa. Faridah (2016) mengemukakan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan 

open-ended lebih baik daripada pendekatan konvensional serta dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Bergili (2015) mengemukakan dengan 

pendekatan berbasis masalah (Problem Based Learning) mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa. 

Beberapa ahli mengatakan bahwa berpikir kreatif dalam matematika merupakan 

kombinasi berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan intuisi tetapi 

dalam kesadaran yang memperhatikan fleksibilitas, kefasihan dan kebaruan. 

Menurut Jim Wheeler, berpikir kreatif adalah “Menggunakan keterampilan 

berpikir untuk membuat hubungan yang baru dan berguna untuk membuat sesuatu 

yang baru, unik dan berbeda dari sesuatu yang lama. 

Poppy (2003) menyatakan bahwa open-ended merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang diawali dengan memberikan masalah tidak rutin yang bersifat 

terbuka, maksudnya adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara 

penyelesaian yang benar. Untuk menghadapi persoalan open-ended siswa dituntut 

untuk berimprovisasi mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang 

bervariasi dalam memperoleh jawaban yang benar. Pada sisi lain, siswa tidak 

hanya diminta jawaban, akan tetapi diminta untuk menjelaskan bagaimana proses 

untuk mencapai jawaban tersebut. Selain itu pembelajaran open-ended dapat 

membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola fikir matematika serta dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi 

dan cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan elaborasinya. 

Menurut Mahmudi (2008), aspek keterbukaan dalam open-ended dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga tipe,yaitu: (1) terbuka proses penyelesaiannya, 

yakni soal itu memiliki beragam cara penyelesaian, (2) terbuka hasil akhirnya, 

yakni soal itu memiliki banyak jawaban yang 

benar, dan (3) terbuka pengembangan lanjutannya, yakni ketika siswa telah 

menyelesaikan sesuatu, selanjutnya mereka dapat mengembangkan soal baru 

dengan 

mengubah syarat atau kondisi pada soal yang telah diselesaikan. 

Ada beberapa dimensi yang dapat dilihat oleh guru terhadap siswa dalam 

mengetahui berpikir kreatif atau tidak seorang siswa, di antaranya: (a) siswa itu 

peka terhadap masalah, 
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(b) fleksibel dalam berpikir, (c) menciptakan ide-ide baru yang berguna, (d) 

orisinalitas dalam berpikir, dan (e) merumuskan suatu proses penyelesaian soal 

dengan lancar dan kreatif serta sistematis. 

Kreativitas dalam berpikir seorang siswa untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan matematika dapat juga dilihat dari berbagai indikator, yaitu : (1) siswa 

memberikan respons yang positif dan berusaha mencari solusi terhadap suatu 

permasalahan dan pertanyaan, (2) suka mengemukakan pendapat dan menghargai 

pendapat orang lain serta cepat tanggap terhadap suatu persoalan, (3) bersifat 

kritis dan berpikir logis, (4) tidak monoton dan mampu memahami berbagai 

macam referensi, (5) sistematis dalam penyelesaian soal. 

Peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa terkait dengan materi 

matriks. Pertanyaannya sebagai berikut. Diketahui matriks A, B dan C dengan 

ordo 2  2, dimana matriks C = [
3 5
4 6

]. Tentukan semua kemungkinan matriks A 

dan B yang memenuhi sifat matriks terhadap operasi: a. A + B = C, b. A – B = C 

dan c. A  B = C. (Carilah pasangan matriks A dan matriks B yang memenuhi 

operasi di atas sebanyak mungkin disampaikan secara lisan). Dalam penelitian ini 

masalah yang dikaji adalah tentang identifikasi kemampuan berpikir kreatif 

siswakelas XI SMA 

 

METODE 

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri Mojoagung Jombang. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri Mojoagung 

Jombang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1, dengan 

jumlah 32 siswa yang selanjutnya disebut sebagai responden. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober sampai 28 Oktober 2017 tahun ajaran 

2017/2018. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yakni data 

penelitian yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 

metode statistik yang digunakan, kemudian diinterpretasikan. Berdasarkan hasil 

perhitungan statistik tersebut akan dideskripsikan hasil jawaban yang diperoleh 

responden di Kelas XI IPA SMA Negeri Mojoagung Jombang. Selain itu untuk 

mengetahui dan mengidentifkasi kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata 

pelajaran matematika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 

berupa pertanyaan yang bersifat terbuka tentang materi matriks. Adapun sebagai 

indikator dalam penelitian ini adalah minimal 75% responden berada di atas rata-

rata secara keseluruhan baik perolehan alternatif pasangan jawaban pada operasi 

penjumlahan, operasi pengurangan, maupun operasi perkalian matriks. 

Untuk mengetahui ketercapaian identifikasi berpikir kreatif siswa adalah 

berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam menjawab soal yang diberikan oleh 

peneliti. Data di analisis berdasarkan hasil perhitungan persentase keberhasilan 

(PK) dengan rumus sebagai berikut. 

𝑃𝐾 =  
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 × 100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut disajikan cuplikan beberapa alternatif jawaban yang diberikan salah satu 

responden.  
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Gambar pertama menunjukkan hasil alternatif pasangan jawaban responden 

terhadap operasi penjumlahan matriks.  

 
Gambar 1 Hasil alternatif pasangan jawaban responden pada operasi penjumlahan matriks 

 

Gambar kedua menunjukkan hasil alternatif pasangan jawaban responden 

terhadap operasi pengurangan matriks.  

 
Gambar 2 Hasil alternatif pasangan jawaban responden pada operasi pengurangan matriks 

 

Gambar ketiga menunjukkan hasil alternatif pasangan jawaban responden 

terhadap operasi perkalian matriks. 

 
Gambar 3 Hasil alternatif jawaban responden pada operasi perkalian matriks 

 

Dalam studi pendahuluan di kelas XI SMA Negeri Mojoagung Jombang, 

peneliti mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan hasil pekerjaan seluruh 

siswa dalam satu kelas yang menjadi responden penelitian. Berikut rekapitulasi 

perolehan hasil pekerjaan siswa berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh 
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peneliti tentang penggunaan operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian 

matriks. 
TABEL 1. Hasil altenatif pasangan jawaban responden terhadap operasi Penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian matriks 

 

No Responden 
Hasil alternatif pasangan jawaban yang didapatkan responden 

Penjumlahan matriks Pengurangan matriks Perkalian matriks 

1 R1 2 2 1 

2 R2 7 4 0 

3 R3 4 4 0 

4 R4 4 5 2 

5 R5 7 6 1 

6 R6 6 6 1 

7 R7 4 0 0 

8 R8 7 3 2 

9 R9 10 10 1 

10 R10 1 1 1 

11 R11 18 1 0 

12 R12 8 4 0 

13 R13 3 5 0 

14 R14 2 1 1 

15 R15 5 5 1 

16 R16 6 6 1 

17 R17 10 12 7 

18 R18 6 6 1 

19 R19 10 12 1 

20 R20 7 8 1 

21 R21 1 1 1 

22 R22 1 1 1 

23 R23 8 0 0 

24 R24 4 5 0 

25 R25 3 2 1 

26 R26 60 0 0 

27 R27 5 3 0 

28 R28 1 1 1 

29 R29 18 6 2 

30 R30 2 4 1 

31 R31 5 2 2 

32 R32 6 4 0 

 

Menurut Noer (2011), ada lima aspek untuk mengukur kemampuan berpikir 

kreatif yakni aspek (1) kelancaran (fluency), (2) keluwesan (flexibility), (3) 

keterperincian (elaboration), (4) kepekaan (sensitivity), (5) keaslian (Originality).  

Berdasarkan tabel di atas dan mengacu pada lima aspek untuk mengukur 

kemampuan berpikir kreatif diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menjawab 

soal terkait dengan penjumlahan, pengurangan dan perkalian matriks masih belum 

maksimal. Pada operasi penjumlahan matriks responden sudah bisa menemukan 

alternatif pasangan jawaban meskipun masih sedikit. Akan tetapi ada beberapa 

responden yang telah menemukan alternatif pasangan jawaban lebih dari 10 dan 

bahkan ada yang telah menemukan 18 dan 60 alternatif pasangan jawaban. 

Berbeda dengan pada operasi perkalian matriks terlihat bahwa kebanyakan 

responden masih belum bisa menemukan alternatif pasangan jawaban. Namun ada 

satu responden yang bisa memberikan alternatif pasangan jawaban sebanyak 7 
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pasangan matriks. Hal ini menunjukkan bahwa dari jawaban yang telah diperoleh 

siswa masih bisa dikembangkan lagi.  

Rata-rata alternatif pasangan jawaban untuk operasi penjumlahan sebesar 7,53.  

Banyaknya respoden di atas rata-rata pada operasi penjumlahan sebanyak 8 

responden atau 25%. Rata-rata alternatif pasangan jawaban untuk operasi 

pengurangan sebesar 4,06. Banyaknya responden di atas rata-rata pada operasi 

pengurangan sebanyak 13 responden atau 41%. Rata-rata alternatif pasangan 

jawaban untuk operasi perkalian sebesar 0,97. Banyaknya responden di atas rata-

rata pada operasi perkalian sebanyak 21 responden atau 66%. Peneliti menetapkan 

bahwa tingkat keberhasilan kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan hasil 

perolehan alternatif pasangan jawaban sebesar 75% di atas rata-rata. Sesuai 

dengan hasil rata-rata dan persentase data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

hasil kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran perlu dikembangkan pendekatan atau metode yang lebih bervariasi 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Seringkali dalam kegiatan pembelajaran siswa dituntut untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika akan tetapi pada kenyataan di lapangan masih 

dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada jawaban tunggal. 

Kegiatan semacam ini tidak dapat mengembangkan kemampuan siswa secara 

maksimal. Kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman berharga 

dan bermakna sangat diperlukan mengingat orientasi pendidikan sekarang siswa 

tidak hanya dituntut pintar ataupun pandai akan tetapi juga mampu untuk berpikir 

kritis, komunikatif, kolaboratif dan kreatif. Namun hal ini tentunya tidak terlepas 

dari arah dan tujuan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas (SMA). 

Berdasarkan studi pendahuluan di atas dengan berbagai kemampuan yang 

dimiliki siswa saat ini, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang kemampuan berpikir kreatif siswa di SMA Negeri Mojoagung Jombang. 

Hal ini dikarenakan kemampuan ini jarang sekali dikembangkan dan 

pembelajaran selama ini hanya mengarah pada orientasi jawaban prosedural 

artinya dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Berdasarkan identifikasi hasil alternatif jawaban yang diberikan siswa 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih sangat rendah. 

Sehingga masih perlu dikembangkan lagi dalam kegiatan proses belajar mengajar. 

Jarang sekali guru menggunakan metode atau pendekatan dalam pembelajaran 

yang mengarah pada orientasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa, karena selama ini kegiatan pembelajaran hanya berorientasi pada jawaban 

atau hasil tunggal karena soal yang diberikan bersifat soal rutin yang hanya 

didasarkan pada penggunaan rumus-rumus yang ada. 

Penelitian ini masih terbatas pada identifikasi kemampuan berpikir kreatif 

siswa, tetapi belum dapat mengungkapkan detail kelemahan terhadap tindakan 

guru pada kegiatan pembelajaran. Khususnya bagi peneliti dan guru pada 

umumnya masih menggunakan pendekatan konvensional dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Sehingga peneliti ingin mengadakan penelitian 

lanjutanyang berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul penerapan 
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pembelajaran open-ended untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas XI SMA. 
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Abstrak 

Berpikir matematis adalah aktivitas mental yang terjadi dalam 

pikiran seseorang. Bentuk-bentuk berpikir matematis tersebut 

merupakan proses mental yang terdiri dari spesialisasi, generalisasi, 

menduga, dan meyakinkan. Indikator proses  mental  spesialisasi 

diantaranya adalah mencoba kasus-kasus khusus atau melihat contoh, 

generalisasi adalah mencari pola dan hubungan,  menduga adalah 

memprediksi hubungan, dan indikator proses mental  meyakinkan 

diantaranya adalah menemukan dan mengomunikasikan alasan. 

Dalam artikel ini akan dideskripsikan bagaimana berpikir matematis 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah nilai mutlak. Kerangka 

kerja yang digunakan adalah kerangka kerja asimilasi dan akomodasi. 

Kata kunci: berpikir matematis, masalah nilai mutlak, asimilasi, 

akomodasi   

 

 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang dapat melatih pikiran 

seseorang untuk berpikir secara logis dan sistematis. Disiplin ini mampu 

mendorong pembelajaran yang bermakna dan menantang pikiran (Mohamed & 

Johnny, 2010). Berpikir adalah salah satu konsep abstrak dan setiap orang 

mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang konsep tersebut. Ketika 

berbicara tentang berpikir dalam belajar matematika, maka yang dimaksud 

berpikir adalah berpikir matematis. Berpikir matematis adalah aktivitas mental 

yang sangat kompleks, dan sudah banyak kajian-kajian yang mempelajarinya 

(Stacey, (2007); Chick, dkk (2006b)).  

Berpikir matematis adalah salah satu bagian dari berpikir. Ketika 

seseorang mendengar konsep ini, pertanyaan yang pasti muncul pertama kali 

adalah “apa berpikir matematis itu?”. Stacey (2007) menyebut bahwa berpikir 

matematis adalah suatu proses mental yang mengacu ke literasi matematis. Pada 

bagian lain, Schoenfeld (1985) menyatakan bahwa literasi matematis sangat 

bergantung pada 4 hal, yaitu: (1) sumber daya pengetahuan dan keterampilan 

matematis, (2) strategi heuristik, (3) pemantauan dan kontrol, dan (4) 

kepercayaan siswa terhadap matematika. Oleh karena itu, saya mencoba 

memberi arti bahwa berpikir matematis adalah suatu proses mental yang 

dilakukan seseorang dalam rangka menyelesaikan masalah matematis yang 

kualitas keluaran dari proses tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

pengetahuan dan keterampilan matematis yang dibawa ke dalam tugas, strategi 

heuristik yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah, pemantauan dan 

kontrol yang digunakan pada proses pemecahan masalah untuk membimbingnya 

ke arah yang produktif, dan kepercayaan terhadap matematika, bahwa dengan 

matematika  memungkinkan terhadap upaya pemecahan masalah.   
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Dengan memperhatikan pernyataan Schonfeld (1985) dan juga penjelasan 

dari McLeod (1992), Stacey (2007) menjelaskan bahwa dalam memecahkan 

masalah matematika diperlukan berbagai macam keterampilan dan kemampuan 

yang meliputi: (1) pengetahuan matematika yang mendalam, (2) kemampuan 

bernalar, (3) pengetahuan tentang strategi heuristic, (4) kepercayaan dan sikap, 

yaitu  harapan bahwa matematika berguna dalam kehidupan, (5) sikap pribadi, 

seperti:  keyakinan diri, ketekunan, dan organisasi, dan (6) keterampilan 

mengomunikasikan solusi. Selain itu, Stacey (2007) dan Mason, dkk (1982; 

2010)  mengemukakan bahwa dalam mengkaji konsep berpikir matematis, 

mereka mengidentifikasi 4 proses mental penting dan berpasangan, yaitu: (1) 

spesialisasi dan (2) generalisasi, serta (3) menduga dan (4) meyakinkan. 

Selanjutnya mereka juga memberikan beberapa indikator proses mental terkait 

dengan spesialisasi, generalisasi, menduga, dan meyakinkan. Indikator proses 

mental spesialisasi diantaranya adalah  mencoba kasus-kasus khusus atau 

melihat contoh, generalisasi adalah mencari pola dan hubungan,  menduga 

adalah memprediksi hubungan dan hasil, dan indikator proses mental  

meyakinkan diantaranya adalah menemukan dan mengomunikasikan alasan 

mengapa sesuatu dikatakan benar. 

Untuk memberikan gambaran tentang gagasan berpikir matematis 

menurut Mason, dkk (1982; 2010) dan juga Stacey (2007), dalam artikel ini akan 

disajikan penyelesaian masalah matematika oleh peserta didik yang berhubungan 

dengan nilai mutlak. Konsep ini adalah salah satu topik yang dipelajari dalam 

aljabar dan juga kalkulus. Kegiatan ini terjadi di kelas perkuliahan “ Perencanaan 

Pembelajaran Matematika”. Respon-respon yang diberikan oleh peserta didik, 

selain dikaji menggunakan kerangka kerja dari Mason, dkk,  juga akan dikaji 

dengan menggunakan kerangka kerja asimilasi dan akomodasi yang digagas oleh 

Piaget.  

Piaget (dalam Zhiqing, 2015) mengenalkan 4 konsep dasar ketika 

seseorang mengonstruksi pengetahuan, yaitu: skema, asimilasi, akomodasi, dan 

ekuilibrasi. Skema adalah struktur kognitif yang ada dalam pikiran seseorang 

yang digunakan untuk mengadaptasi stimulus, asimilasi adalah proses kognitif 

yang digunakan untuk mengintegrasikan stimulus ke dalam skema yang ada, 

akomodasi adalah proses kognitif yang digunakan untuk mengintegrasikan 

stimulus ke dalam skema yang sudah mengalami perubahan, dan ekuilibrasi 

adalah keserasian antara asimilasi dan akomodasi.  

 

PEMBAHASAN  

Kepada peserta didik di kelas perkuliahan “Perencanaan Pembelajaran 

Matematika” yang terdiri dari 34 peserta didik diberikan masalah matematika 

yang terkait dengan konsep nilai mutlak. Masalah matematika yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: “Untuk bilangan real 𝑥, tentukan hasil penjumlahan 2 

bilangan real non-negatif  𝑥 + 𝑎 dan 𝑥 − 𝑎, dimana 𝑎 adalah suatu bilangan real”. 

Data yang dikaji pada bagian ini adalah data yang diperoleh dari kegiatan 

perkuliahan yang melibatkan 34 peserta didik di atas. Datanya berupa data tertulis 

dan data dalam bentuk percakapan. Peserta didik sudah mempunyai skema terkait 

“penjumlahan bentuk aljabar” dan merespon masalah yang dihadapi dengan cepat 

menggunakan skema yang sudah dimiliki. Mereka melakukan proses asimilasi 

terhadap masalah tersebut. Respon yang diberikan adalah: 
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𝑥 + 𝑎 + 𝑥 − 𝑎 = (𝑥 + 𝑥) + 𝑎 − 𝑎 = 2𝑥 

Peserta didik melakukan penjumlahan dengan cara mengumpulkan suku-suku 

yang sama, dan kemudian menjumlahkan. Dengan menggunakan skema yang 

dimiliki, respon yang diberikan oleh peserta didik adalah bahwa jumlahnya 2𝑥. 

Dari sudut pandang kerangka kerja Piaget, peserta didik melakukan  asimilasi, 

sedangkan dari sudut pandang kerangka kerja Mason, dkk, peserta didik 

menyederhanakan masalah (mengabaikan konsep “non-negatif), sehingga 

memandang sebagai penjumlahan “bentuk-bentuk aljabar” dan ini adalah proses 

mental spesialisasi.  

 Saya, sebagai fasilitator dalam pembelajaran, meminta peserta didik untuk 

mengamati kembali dengan cermat masalah matematika yang dihadapi dan juga 

mencermati setiap kata yang ada pada masalah.  

 
Fasilitator : Coba kalian baca kembali dengan cermat masalah itu? (fasilitator memberi 

kesempatan untuk membaca kembali) 

Peserta didik : ya ya…ehm.. (ada yang sambil berguman)  𝑥 + 𝑎 dan 𝑥 − 𝑎 bilangan  real non-

negatif 

Fasilitator : Apa yang kalian pikirkan? 

Peserta didik : Iya pak. Saya berpikir bilangan real non-negatif adalah positif atau  nol, dan 

tidak negatif. Jumlahnya juga pasti nol atau positif, tidak  mungkin negatif 

Fasilitator : Apa lagi yang kamu pikirkan? 

Peserta didik : Tidak pak, saya mengamati bentuk yang paling kanan. (maksudnya   bentuk 

2𝑥) 

Fasilitator : Mengapa kalian mengamati bentuk yang paling kanan? 

Peserta didik : Karena bentuk paling kanan sama dengan bentuk paling kiri, dan paling kiri 

tidak mungkin bernilai negatif, maka yang paling kanan  juga tidak mungkin 

negatif 

 

Sampai di sini terlihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran peserta didik. 

Mereka terganggu dengan kata “non-negatif” pada masalah yang dihadapi. Dari 

sudut pandang kerangka kerja Piaget, peserta didik merasakan ketidaksesuaian 

skema asal yang sudah digunakan dalam merespon masalah, sehingga mereka 

sampai pada kesimpulan bahwa skema asal yang digunakan tidak cocok dan harus 

diubah. Dalam konteks masalah ini, kesadaran terhadap ketidaksesuaian skema 

asal yang digunakan oleh peserta didik dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu 

faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal terjadi ketika peserta didik 

bertanya kepada dirinya sendiri terhadap respon yang diberikan, apakah sudah 

sesuai dengan yang diminta atau belum?. Sedangkan faktor eksternal terjadi 

ketika ada sesuatu (pengaruh) dari luar yang dapat mengubah respon peserta didik 

sebelumnya. Sesuatu dari luar yang dimaksud dapat berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh fasilitator. 

 
Fasilitator : Apa lagi yang sekarang kalian pikirkan? 

Peserta didik : Pak, apa boleh saya mengganti simbol-simbol dengan bilangan? 

 Fasilitator : Silahkan, lakukan apa ingin kalian lakukan 

Peserta didik : Misalkan 𝑎 = 1 dan 𝑥 = −1. Maka yang paling kanan menjadi begini 2𝑥 =
2(−1) = −2. Sedangkan yang paling kiri menjadi begini  𝑥 + 𝑎 = (−1) + 1 =
0 dan 𝑥 − 𝑎 = (−1) − 1 = (−1) − 1 = −2. Sehingga jumlahnya adalah −2 

yang diperoleh dari 0 + (−2). Ehm.... mengapa begini pak? (peserta didik 

terlihat penasaran, karena dari masalah yang dihadapi berbicara bilangan non-

negatif, tetapi hasilnya negatif) 
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Peserta didik terlihat bingung, karena mereka sudah berupaya mengubah skema 

asal, tetapi ketika dipraktekkan merasa tidak cocok lagi. Dari sudut pandang 

kerangka kerja Piaget, peserta didik sudah melakukan proses kognitif akomodasi, 

namun masih belum mencapai ekuilibrasi, karena belum ada keserasian antara 

proses kognitif asimilasi dan akomodasi. Sedangkan dari sudut pandang kerangka 

kerja Mason, dkk, peserta didik melakukan proses kognitif spesialisasi, yaitu 

dengan cara mengamati fenomena melalui bilangan-bilangan tertentu, melihat 

fenomena masalah melalui kasus khusus. 

 
Fasilitator : Mengapa kalian terlihat bingung? 

Peserta didik : Mengapa tidak cocok dengan pikiran saya yang asal ya pak? 

Fasilitator : Maksud kalian apa? Coba jelaskan 

Peserta didik : Yang paling kiri kan tidak mungkin negatif pak, maka yang paling  kanan juga 

harusnya demikian, tidak boleh negatif. 

 

Peserta didik merasa terganggu dengan kata “ seharusnya tidak negatif”, tetapi 

ketika dilakukan penghitungan, hasilnya malah mengganggu pikirannya, karena 

diperoleh hasil negatif. Peserta didik penasaran mengapa hasil penghitungan tidak 

cocok dengan apa yang diinginkan di pikirannya. Dari penghitungan yang paling 

kiri bernilai −2 (negatif) dan yang paling kanan juga bernilai −2 (negatif).  

Sampai disini masih belum terjadi ekulibrasi, karena belum terjadi keserasian 

antara proses kognitif asimilasi dan akomodasi. 

 
Fasilitator : Coba kalian baca lagi dengan lebih cermat dan dikeraskan 

Fasilitator : Nah, tadi kalian membaca bilangan real non-negatif 𝑥 + 𝑎. Apa  maksudnya? 

Peserta didik : 𝑥 + 𝑎 tidak negatif pak. Jadi nol atau positif saja kemungkinannya 

Fasilitator : Apa yang terjadi jika 𝑥 + 𝑎 negatif? 

Peserta didik : Tidak mungkin mungkin pak, kan sudah diketahui bahwa 𝑥 + 𝑎 non-negatif 

Fasilitator : Apakah boleh ditetapkan nilai-nilai tertentu untuk 𝑎 dan 𝑥? 

Peserta didik : Ehm...boleh pak, kan sudah diberikan sebelumnya bahwa 𝑥 dan 𝑎  adalah 

bilangan real. Misalnya 𝑎 = 1 dan 𝑥 = 3, maka 𝑥 + 𝑎 = 4 Fasilitator : Yang 

lain? 

Peserta didik : Ehm..., misalnya 𝑎 = 1 dan 𝑥 = −3, maka 𝑥 + 𝑎 = −2. Berarti dimutlak pak, 

kan tidak boleh negatif. Boleh kan pak bahwa bilangan real non-negatif 𝑥 + 𝑎 

untuk 𝑎 = 1 dan 𝑥 = −3 sebenarnya adalah nilai mutlak dari −3 + 1 yang ditulis 

sebagai |−3 + 1| =  |−2| = 2 

Peserta didik : Oh ya Pak, kalau begitu masalahnya saya ganti begini “Untuk bilangan real 𝑥, 

tentukan hasil penjumlahan |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎|, dimana  𝑎 adalah bilangan real 

tertentu 

 

Peserta didik baru menyadari bahwa istilah “bilangan bulat non-negatif dari 𝑥 +
𝑎” jika ditulis secara simbolik bentuknya adalah |𝑥 + 𝑎|dan “bilangan bulat non-

negatif dari 𝑥 − 𝑎” secara simbolik bentuknya adalah |𝑥 − 𝑎|. Dari sudut pandang 

kerangka kerja Mason, dkk, peserta didik berupaya memahami  informasi pada 

masalah dan mengubahnya ke bentuk simbolik, sehingga lebih mudah untuk 

diselesaikan. Oleh karena itu, peserta didik berusaha memahami masalah yang 

dihadapi melalui potongan-potongan informasi, dengan cara lebih mengkhususkan 

masalah. Peserta didik dalam hal ini melakukan proses mental spesialisasi. Dari 

sudut pandang  kerangka kerja Piaget, terjadi proses kognitif akomodasi yang 

ditandai dengan keyakinan bahwa skema awal yang dimiliki (penjumlahan bentuk 

aljabar) tidak dapat digunakan untuk merespon masalah. Peserta didik sadar 
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bahwa untuk menyelesaikan masalah ini mereka harus mengubah skema yang 

sebelumnya sudah digunakan ke skema tentang nilai mutlak. 

 
Fasilitator : Apakah kalian sudah mempunyai gambaran untuk menyelesaikan? 

Peserta didik : Ada pak, sebentar...(peserta didik menuliskan secara simbolik arti dari simbol 
|𝑥|)       

|𝑥| = {
𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 ≥ 0 
−𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < 0

 

 

Peserta didik : Kalau begitu maka       |𝑥 + 𝑎| = {
𝑥 + 𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 + 𝑎 ≥ 0 

−(𝑥 + 𝑎), 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 + 𝑎 < 0
 

 

   Demikian juga              |𝑥 − 𝑎| = {
𝑥 − 𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 − 𝑎 ≥ 0 

−(𝑥 − 𝑎), 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 − 𝑎 < 0
 

 

Peserta didik menerapkan makna |𝑥| ke bentuk simbolik yang lebih kompleks 
|𝑥 + 𝑎| dan |𝑥 − 𝑎| dengan pola dan hubungan yang sama. Dari sudut pandang 

kerangka kerja Piaget, peserta didik melakukan proses asimilasi, karena penerapan 

ke konteks yang lebih luas sudah sesuai dengan skema awal. Dari sudut pandang 

kerangka kerja Mason, dkk, peserta didik melakukan proses mental generalisasi, 

karena menerapkan ke pola yang lebih luas. Pada tahap awal ketika 

menyelesaikan masalah tersebut, peserta didik mengambil 𝑎 = 1 dan menghitung  
|𝑥 + 1| + |𝑥 − 1|. 
 

Fasilitator : Mengapa kalian mengambil  𝑎 = 1? 

Peserta didik : Untuk melihat polanya pak sebelum ke yang umum 

Fasilitator : Bagaimana jika mengambil 𝑎 = −5? 

Peserta didik : Jika 𝑎 = 1, maka −𝑎 = −1. Jika 𝑎 = −5, maka −𝑎 = 5. Tidak masalah pak, 

karena hanya berganti tanda antara 𝑎 dan −𝑎 

 

Dalam menyelesaikan masalah, peserta didik membagi garis bilangan kedalam 3 

bagian, yaitu: (1) 𝑥 < −1, (2) −1 < 𝑥 < 1, dan (3) 𝑥 > 1. 

Untuk 𝑥 < −1, maka |𝑥 + 1| = −(𝑥 + 1) = −𝑥 − 1 dan |𝑥 − 1| = −(𝑥 − 1) =
−𝑥 + 1. Dengan demikian, |𝑥 + 1| + |𝑥 − 1| = −𝑥 − 1 − 𝑥 + 1 = −2𝑥. 

Untuk −1 < 𝑥 < 1, maka |𝑥 + 1| = 𝑥 + 1 dan |𝑥 − 1| = −𝑥 + 1. Dengan 

demikian, |𝑥 + 1| + |𝑥 − 1| = 𝑥 + 1 − 𝑥 + 1 = 2. 

Untuk 𝑥 > 1, |𝑥 + 1| = 𝑥 + 1 dan |𝑥 − 1| = 𝑥 − 1. Dengan demikian, |𝑥 + 1| +
|𝑥 − 1| = 𝑥 + 1 + 𝑥 − 1 = 2𝑥.  
Untuk 𝑥 = 1 maupun 𝑥 = −1, maka |𝑥 + 1| + |𝑥 − 1| = 2.  

Dengan demikian, untuk bilangan bilangan real 𝑥, |𝑥 + 1| + |𝑥 − 1| =

{ 

2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 > 1 
2, 𝑗𝑖𝑘𝑎 − 1 ≤ 𝑥 ≤ 1
−2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < −1

 

Secara umum, jika a bilangan real positif, maka  |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎| =

{ 

2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 > 𝑎 
2𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 − 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎

−2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < −𝑎
 

 

Dalam menyelesaikan masalah, peserta didik memulai dengan memisalkan 𝑎 = 1. 

Peserta didik memperhatikan pola, dan pola yang diperoleh dikenakan ke 𝑥 = 𝑎, 
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dengan 𝑎 adalah bilangan real positif. Dari sudut pandang kerangka kerja Piaget, 

peserta didik melakukan proses  asimilasi. Dari sudut pandang kerangka kerja 

Mason, dkk, peserta didik melakukan proses  spesialisasi, generalisasi, menduga, 

dan meyakinkan. Proses  spesialisasi terlihat dalam memilih 𝑎 = 1, generalisasi 

dengan cara membawa pola yang didapat ke situasi yang umum, yaitu 𝑥 = 𝑎, 

proses menduga terlihat ketika peserta didik membagi garis bilangan ke dalam 3 

bagian, yaitu (1) 𝑥 < −1, (2) −1 < 𝑥 < 1, dan (3) 𝑥 > 1 dan kemudian menduga 

bahwa untuk 𝑥 = 𝑎, dan juga membagi kedalam 3 daerah yang baru adalah: (1) 

𝑥 < −𝑎, (2) −𝑎 < 𝑥 < 𝑎, dan (3) 𝑥 > 𝑎, serta diduga bahwa |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎| =

{ 

2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 > 𝑎 
2𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 − 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎

−2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < −𝑎
 

 
Fasilitator : Dapatkah kalian meyakinkan saya, bahwa dugaan kalian benar? 

Peserta didik : Saya coba pak 

 

Peserta didik selanjutnya melakukan penghitungan untuk kasus 𝑥 < −𝑎 

untuk suatu bilangan real positif 𝑎. Karena 𝑥 < −𝑎, maka 𝑥 + 𝑎 bernilai negatif, 

sehingga |𝑥 + 𝑎| = −𝑥 − 𝑎. Demikian pula 𝑥 − 𝑎 bernilai negatif, sehingga 
|𝑥 − 𝑎| = −𝑥 + 𝑎. Dengan demikian |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎| = −𝑥 − 𝑎 − 𝑥 + 𝑎 =
−2𝑥. Untuk kasus −𝑎 < 𝑥 < 𝑎, maka 𝑥 + 𝑎 bernilai positif, sehingga |𝑥 + 𝑎| =
𝑥 + 𝑎. Demikian pula 𝑥 − 𝑎 bernilai negatif, sehingga |𝑥 − 𝑎| = −𝑥 + 𝑎. Dengan 

demikian |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎| = 𝑥 + 𝑎 − 𝑥 + 𝑎 = 2𝑎. Untuk kasus 𝑥 > 𝑎, maka 

𝑥 + 𝑎 dan 𝑥 − 𝑎 bernilai positif, sehingga |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎| = 𝑥 + 𝑎 + 𝑥 − 𝑎 =
2𝑥.  
Dengan menggabungkan semua kasus, maka dapat disimpulkan bahwa 

 

 |𝑥 + 𝑎| + |𝑥 − 𝑎| = { 

2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 > 𝑎 
2𝑎, 𝑗𝑖𝑘𝑎 − 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎

−2𝑥, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < −𝑎
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bagian pendahuluan sudah dikemukakan bahwa  berpikir matematis 

adalah suatu proses mental yang mengacu ke literasi matematis dan mencakup 4 

proses, yaitu: spesialisasi, generalisasi, menduga, dan meyakinkan.  

Berdasarkan kajian terhadap berpikir matematis dari sudut pandang 

kerangka kerja Mason, dkk dan kerangka kerja Piaget diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ketika menyelesaikan masalah nilai mutlak, dalam pikiran peserta didik 

terjadi proses mental spesialisasi, generalisasi, menduga, dan meyakinkan. 

Proses mental spesialisasi terjadi ketika peserta didik berupaya untuk: 

memahami masalah secara keseluruhan dengan cara memahami potongan-

potongan informasi pada masalah. Selain itu, proses mental ini terjadi pada 

saat penyelesaian masalah, seperti mencoba bilangan-bilangan tertentu untuk 

memahami fenomena masalah. Proses generalisasi terjadi ketika peserta didik 

menerapkan suatu konsep (definisi nilai mutlak) ke konteks yang lebih luas, 

yaitu menggunakan konsep |𝒙| ke |𝒙 + 𝒂| dan juga menggunakan bilangan 

tertentu dan membawa ke konteks bilangan secara umum. Proses menduga 
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terjadi ketika peserta didik menggunakan beberapa bilangan tertentu, melihat 

polanya, dan selanjutnya membuat kesimpulan sementara, bahwa pola-pola itu 

berlaku umum, tanpa melakukan klarifikasi. Proses meyakinkan terjadi ketika 

peserta didik melakukan klarifikasi atau mengomunikasikan apa yang menjadi 

kesimpulan sementara tersebut adalah benar. 

2. Ketika menyelesaikan masalah nilai mutlak, dalam pikiran peserta didik 

terjadi proses kognitif asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi terjadi ketika 

saat pertama membaca masalah, peserta didik menggunakan skema 

penjumlahan “pada bentuk aljabar”. Peserta didik merespon dengan cepat dan 

melakukan penghitungan seperti berikut: 𝒙 + 𝒂 + 𝒙 − 𝒂 = (𝒙 + 𝒙) + 𝒂 −
𝒂 = 𝟐𝒙. Tetapi ketika mau melangkah lebih lanjut dalam pemecahan masalah, 

peserta didik mempertanyakan kepada dirinya sendiri dan meragukan 

pekerjaan yang sudah dilakukan. Berdasarkan pengalaman belajar yang sudah 

dimiliki, peserta didik mengubah skema yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah, yaitu skema yang berhubungan dengan  nilai mutlak. Dengan 

demikian proses kognitif akomodasi terjadi dalam pikiran peserta didik.   

3. Empat proses mental menurut kerangka kerja Mason, dkk terdiri dari: 

spesialisasi, generalisasi, menduga, dan meyakinkan. Sedangkan 2 proses 

kognitif menurut kerangka kerja Piaget adalah asimilasi dan akomodasi. 

Proses mental dalam kerangka kerja Mason, dkk terlihat (tampak) dari tulisan 

atau pernyataan lisan dari peserta didik, sedangkan proses kognitif menurut 

kerangka kerja Piaget, terjadinya adalah di dalam pikiran, karena berhubungan 

dengan skema.  

 Berdasarkan aktivitas penyelesaian masalah matematika terkait nilai 

mutlak di kelas “Perencanaan Pembelajaran Matematika”, disarankan: 

1. Pemberian masalah dalam pembelajaran matematika sebaiknya 

mempertimbangkan masalah yang memerlukan berbagai macam keterampilan, 

karena hal itu akan memperkuat skema. 

2. Pembelajaran yang dilakukan haruslah bermakna. Bahasa matematis yang 

digunakan haruslah bervariasi dengan mempertimbangkan keheterogenan 

peserta didik. Penggunaan bahasa matematis yang cocok bagi peserta didik 

akan berkontribusi terhadap kebermaknaan  pembelajaran. 
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Abstrak 

 Model pembelajaran kooperatif dapat mendorong pebelajar 

untuk lebih aktif. Ada banyak tipe dalam model pembelajaran 

kooperatif, dan masing-masing tipe tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Karena alasan tersebut akhirnya dikembangkanlah 

pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat oleh Permadi 

(2017) yang merupakan modifikasi dari pendekatan Round Club, 

Group Investigation, dan Numbered Head Together. Di dalam artikel 

ini akan dijelaskan secara deskriptif kualitatif mengenai penerapan 

model pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat pada konsep 

ukuran pemusatan terhadap mahasiswa S1 Pendidikan Matematika 

Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis 

video kegiatan pembelajaran, observasi, dan hasil jawaban LKM 

antara lain mahasiswa menjadi mampu menyampaikan ide secara jelas 

dan meyakinkan, mampu menyampaikan komentar dan usulan yang 

berkualitas, serta dapat memperbaiki pemahaman konsep yang kurang 

tepat. Keraguan akan validitas  dalam pelaksanaan asesmen sejawat 

baik karena faktor pertemanan, diskriminasi, dan faktor-faktor lainnya 

juga ternyata tidak nampak dalam penelitian ini, karena terdapat 

kecocokan antara hasil pengamatan dengan hasil penilaian sejawat. 

Dengan demikian skor perolehan pebelajar dalam proses pembelajaran 

kooperatif berbasis asesmen sejawat memang sesungguhnya 

mencerminkan capaian pebelajar tersebut. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Asesmen Sejawat, 

Ukuran Pemusatan 

 

Dalam pembelajaran di dalam kelas secara tradisional, pengajar dipandang 

berperan sebagai pemberi instruksi dan juga hakim yang mengevaluasi 

kesuksesan pebelajar. Namun pandangan ini akan membuat pebelajar tidak aktif 

karena mereka hanya mendengarkan instruksi yang diberikan kepada mereka 

(Majdoddin, 2010). Bagaimanapun dewasa kini, banyak cara alternatif yang 

diujicobakan untuk mendorong pebelajar aktif dan salah satunya adalah 

pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam 

tim untuk menguasai materi tertentu (Arends, 2012: 361), dengan demikian siswa 

akan terdorong untuk aktif bekerja dalam kelompoknya. Contoh tipe pembelajaran 

kooperatif antara lain Student Teams Achievement Divisions (STAD), Jigsaw, 

Group Investigation (GI), dan pendekatan-pendekatan struktural seperti Think-

Pair-Share (TPS), Numbered Heads Together (NHT), Two Stay Two Stray 

(TSTS), Round Club (RC), dan masih banyak lagi (Arends, 2012: 368-371; 

Permadi, 2017: 5, 42-50). 
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Tipe-tipe pembelajaran kooperatif yang disebutkan di atas masih memiliki 

kekurangan, sehingga Permadi (2017) mengembangkan suatu pembelajaran 

kooperatif berbasis asesmen sejawat yang merupakan modifikasi dari tiga tipe 

pembelajaran yaitu RC, GI, dan NHT. Pembelajaran kooperatif berbasis asesmen 

sejawat ini menyempurnakan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki ketiga tipe 

yang dimodifikasi tersebut. 

Menurut Wijayanti dan Mundilarto (2015), asesmen sejawat adalah salah 

satu bentuk asesmen yang dilakukan untuk memperoleh feedback selain yang 

diperoleh dari dosen. Dalam kegiatan asesmen sejawat, pebelajar dianggap cukup 

mampu untuk saling mengases performa, kesuksesan, dan proses belajar satu 

sama lain (Majdoddin, 2010; Iraji, dkk, 2016). Pembelajaran kooperatif berbasis 

asesmen sejawat dapat berlangsung dengan efektif apabila lingkungan belajar di 

dalam kelas bersifat suportif. Dengan demikian pebelajar merasa nyaman dan 

saling percaya sehingga dapat tercipta umpan balik yang jujur dan konstruktif 

(Chukwuyenum, dkk, 2013). Pendekatan asesmen sejawat memiliki banyak 

manfaat untuk prestasi pebelajar, baik bagi si penilai maupun bagi yang dinilai 

(Majdoddin, 2010; Karaca, 2009). Manfaat tersebut antara lain: 

1. membantu pebelajar menyadari performa mereka sendiri, yaitu pelajar 

memahami  seberapa jauh perkembangan yang mereka alami serta apa 

yang bisa mereka lakukan dengan kemampuan yang telah mereka capai, 

2. merupakan satu bentuk immediate feedback, sehingga pebelajar segera 

mengetahui kesulitan yang dialaminya dalam memahami materi, 

3. mengembangkan kemampuan pebelajar untuk menilai secara kritis yang 

akan berguna dalam kehidupan sosial mereka di masa dewasa, 

4. membantu meningkatkan pemahaman pebelajar akan material yang 

diberikan, dengan demikian meningkatkan hasil belajar  

5. meningkatkan kemampuan berpikir pebelajar karena mereka akan saling 

mengetahui pekerjaan masing-masing, 

6. mempelajari langkah yang berbeda dalam menyajikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan memecahkan masalah matematika (Iraji, dkk, 2016; 

Majdoddin, 2010; Chukwuyenum, dkk, 2013; Wijayanti dan Mundilarto, 

2015).  

Bagi pengajar, manfaat asesmen sejawat antara lain akan menghemat 

waktu dan bermanfaat dalam evaluasi kelas (Chukwuyenum, dkk, 2013; 

Majdoddin, 2010).  Pentingnya asesmen sejawat inilah yang menyebabkan 

Chukwuyenum, Adeleye, dan Adunni (2013) menyarankan supaya asesmen 

sejawat diperkenalkan kepada pebelajar dan seharusnya menjadi bagian 

kurikulum pembelajaran matematika. 

Di dalam kelas yang diamati oleh peneliti, yaitu kelas Metode Statistika 

yang diikuti oleh mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri 

Malang, perkuliahan lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah, di mana 

dosen memberikan paparan penjelasan dan mahasiswa kurang aktif di dalam 

kelas. Dalam kondisi kelas yang demikian, peneliti memilih kelas ini untukdikenai 

penerapan pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat.. 

Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan proses pembelajaran kooperatif 

berbasis asesmen sejawat pada mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas 

Negeri Malang. Model pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat yang 
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digunakan dalam penelitian ini menggunakan sintaks yang dikembangkan oleh 

Permadi (2017). 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Dalam artikel ini akan dideskripsikan proses pembelajaran kooperatif berbasis 

asesmen sejawat berdasarkan sintaks yang dikembangkan oleh Permadi (2017) 

pada mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang dalam 

matakuliah Metode Statistika. Akan dideskripsikan juga proses diskusi salah satu 

kelompok (beranggotakan 3 mahasiswa) yang dipilih secara acak. Proses 

pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, menganalisis hasil 

rekaman video selama proses pembelajaran, dan menganalisis hasil pekerjaan 

mahasiswa. 

 
Tabel 1 Sintaks Pembelajaran Kooperatif Berbasis Asesmen Sejawat menurut Permadi 

(2017) 

No Fase Aktivitas Pengajar 

1. Pendahuluan 

• Melakukan apersepsi 

• Membentuk kelompok 

• Menjelaskan prosedur interaksi asesmen sejawat 

• Menjelaskan tentang aspek penilaian afektif (ketepatan, 

kelengkapan, usulan, komentar, dan penggunaan bahasa) 

2. 
Pemberian Problem – 

Ekspresi Diri 

• Memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan membagikan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 

• Mendorong mahasiswa untuk berkreasi (menghasilkan 

sesuatu) 

3. 
Eksperimen – Pemahaman – 

Simulasi 

• Mendorong untuk melakukan percobaan 

• Mengarahkan dalam memunculkan ide berdasarkan pada 

bukti, fenomena, dan logika 

• Membimbing dalam menerapkan simulasi data dan 

menafsirkan 

4. 
Interpersonal – Presentasi – 

Asesmen Sejawat 

• Mengorganisasi kerja dalam kelompok agar saling 

memberi motivasi 

• Memantau pemberian gambaran ide dan penjelasan 

• Mengatur waktu pemberian penilaian kepada teman 

sekelompok 

5. Refleksi dan Penutup 
• Memberikan penguatan hasil diskusi 

• Memberikan tugas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada fase pendahuluan, pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat 

di kelas metode statistika dimulai dengan dosen mengingatkan kembali materi 

ukuran pemusatan yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dosen 

kemudian meminta siswa untuk berhitung dari 1 sampai 3 untuk membagi kelas 

ke dalam kelompok-kelompok beranggotakan 3 orang serta membagikan Lembar 

Kerja Mahasiswa (LKM) kepada masing-masing kelompok. Terdapat 3 tipe LKM 

yang dibagikan; LKM A, LKM B, dan LKM C, yang secara berurutan memuat 

masalah yang penerapan median, mean, dan modus. Setiap mahasiswa 

bertanggungjawab untuk mengerjakan 1 LKM secara individu, untuk kemudian 

hasilnya dipresentasikan kepada teman sekelompoknya pada waktu yang 

ditentukan oleh dosen. Dosen juga membagikan dan menjelaskan tata cara 
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pengisian lembar asesmen sejawat yang menilai ketepatan dan kelengkapan 

pekerjaan mahasiswa, serta kualitas komentar, usulan, dan penggunaan bahasa 

mahasiswa. 

 

 
Gambar 1 Salah Satu Masalah pada LKM 

 

 Ketiga masalah pada LKM memiliki pertanyaan yang sama: (a) komentar 

mahasiswa mengenai penggunaan statistik ukuran pemusatan yang dijelaskan oleh 

pimpinan HRD berdasarkan prosedur perhitungan dan penerapannya terhadap 

pelamar, (b) apakah gaji yang ditawarkan kepada pelamar oleh pimpinan HRD 

menguntungkan atau merugikan perusahaan, (c) apakah gaji yang ditawarkan 

kepada pelamar oleh pimpinan HRD menguntungkan atau merugikan pelamar, 

dan (d) bagaimana seharusnya data diolah oleh pimpinan HRD agar memberikan 

rasa keadilan bagi pelamar.  

 Selama fase Pemberian Problem – Ekspresi Diri, Eksperimen – 

Pemahaman – Simulasi, dan Interpersonal – Presentasi – Asesmen Sejawat 

berlangsung, penulis secara acak memilih satu kelompok untuk diamati. Untuk 

memudahkan perujukan selanjutnya, M1 akan digunakan untuk mewakili 

mahasiswa yang mengerjakan LKM A, M2 mewakili mahasiswa yang 

mengerjakan LKM B, dan M3 mewakili mahasiswa yang mengerjakan LKM C.  

 

 
Gambar 2 Hasil Isian Lembar Rubrik Asesmen Sejawat untuk Penyelesaian Masalah 
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Pada fase Pemberian Problem – Ekspresi Diri dan Eksperimen – 

Pemahaman – Simulasi, ketiga mahasiswa dengan serius mengerjakan masalah 

yang menjadi tanggungjawab mereka masing-masing selama kurang lebih 15 

menit. Dalam fase ini dosen berkeliling mengunjungi kelompok-kelompok untuk 

memberikan bantuan jika dibutuhkan. Setelah waktu habis, pembelajaran 

kemudian masuk ke dalam fase Interpersonal – Presentasi – Asesmen Sejawat 

dimana dosen memberikan kesempatan selama 10 menit bagi masing-masing 

anggota untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada teman 

sekelompoknya. Selama seorang mahasiswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya, 2 mahasiswa yang lain mengisi lembar asesmen penilaian masalah 

(ketepatan dan kelengkapan). Setelah seorang mahasiswa selesai 

mempresentasikan hasil pekerjaannya, 2 mahasiswa yang lain diberi kesempatan 

untuk memberikan komentar dan usulan yang akan dinilai oleh mahasiswa 

pertama dalam lembar asesmen komentar, usulan, dan penggunaan bahasa.  

 
Gambar 3 Hasil Isian Lembar Rubrik Asesmen Sejawat untuk Komentar atau Usulan 

 

 Dari hasil pengamatan, mahasiswa sangat aktif dalam memperhatikan 

penjelasan presentator dan kerap mengajukan pertanyaan dan usulan. Pada 

kelompok yang diamati, mahasiswa M1 menjelaskan bahwa penggunaan median 

pada masalah tersebut secara perhitungan sudah benar, namun merugikan 

perusahaan dan menguntungkan pelamar karena mahasiswa M1 salah menangkap 

bahwa pelamar mengajukan diri sebagai karyawan. Hal ini kemudian diluruskan 

oleh M2, yang mengkonfirmasi bahwa pelamar mengajukan diri sebagai seorang 

pimpinan, sehingga situasi ini akan merugikan pelamar dan menguntungkan 

perusahaan. M1 kemudian menerima usulan dan komentar dari M2 serta 

menyadari dan memperbaiki kesalahannya. 

 Pada saat giliran M2 untuk menjelaskan hasil pekerjaannya, ia 

menjelaskan bahwa penggunaan ukuran pemusatan mean dalam masalah tersebut 

secara perhitungan sudah benar, namun karena tidak dilakukan pemisahan data 

karyawan lama dan karyawan baru, penawaran mean slop rokok yang dikerjakan 

akan merugikan pelamar dan menguntungkan perusahaan. M2 kemudian 

menyarankan untuk memisahkan data untuk karyawan lama dan karyawan baru 

atau perusahaan memberikan reward kepada karyawan baru yang bisa memenuhi 

target yang lebih dari seharusnya, supaya memberikan rasa keadilan. Selama M2 

menjelaskan, M1 dan M3 memperhatikan dengan seksama dan nampak 

memahami penjelasan yang diutarakan, namun M1 dan M3 kemudian meminta 

M2 menjelaskan lagi hasil pekerjaannya saat mereka hendak mengisi lembar 

asesmen sejawat. Selama proses penjelasan ulang ini M1 dan M3 banyak 
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memberikan pertanyaan konfirmasi dan dijawab oleh M2 dengan lancar, sehingga 

pada akhirnya M1 dan M3 memahami maksud jawaban M2. 

 Pada saat giliran M3 menjelaskan hasil pekerjaannya, ia terlihat bingung 

menyampaikan hasil pekerjaannya. Ketiga mahasiswa kemudian bersama 

membaca masalah pada LKM C, memahami maksud masalah, dan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada M3 sehingga penjelasan yang disampaikannya 

lebih terarah. M3 kemudian menjelaskan bahwa menurutnya gaji yang ditawarkan 

HRD tidak merugikan maupun menguntungkan baik pelamar maupun perusahaan, 

karena secara perhitungan memang modus data gaji adalah $158 sesuai dengan 

yang ditawarkan. Hal ini kemudian dipertanyakan baik oleh M1 maupun M2, dan 

ternyata setelah membaca ulang masalah akhirnya diketahui bahwa M3 salah 

memahami masalah; ia mengira pelamar mengajukan posisi sebagai karyawan 

padahal di dalam masalah disebutkan bahwa pelamar mengajukan sebagai 

pimpinan. Akhirnya M3 dibantu M2 menyimpulkan bahwa keadaan ini akan 

menguntungkan perusahaan dan merugikan pelamar, serta seharusnya data gaji 

diproses dengan mengelompokkan antara pimpinan dan karyawan. 

 Setelah ketiga mahasiswa selesai melakukan presentasi dan mengisi 

lembar asesmen sejawat, pembelajaran kemudian memasuki fase refleksi dan 

penutup dimana dosen memberikan penguatan hasil diskusi serta memberikan 

tugas untuk dikerjakan mahasiswa di rumah. 

 
Tabel 2 Rata-rata Skor Hasil Asesmen Sejawat 

Rata-rata skor (skala 4) 
Kode Mahasiswa 

M1 M2 M3 

Ketepatan 2,5 4 2,5 

Kelengkapan 3,5 4 4 

Kualitas Komentar 3,3 4 3,3 

Kualitas Usulan 3,5 4 3 

Penggunaan Bahasa 3,7 3,5 3 

 

 Dari rata-rata skor hasil asesmen sejawat ketiga mahasiswa, terlihat bahwa 

hasil skor yang diperoleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan hasil 

pengamatan dan analisis video. M2 yang hasil pekerjaannya relatif paling tepat 

dan memberikan banyak komentar serta usulan yang membangun mendapatkan 

rata-rata skor paling tinggi dibandingkan M1 dan M3. Hal ini menunjukkan 

bahwa keraguan akan terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan asesmen sejawat 

karena adanya faktor pertemanan, diskriminasi, dan sebagainya (Majdoddin, 

2010; Karaca, 2009) ternyata tidak terbukti. Pebelajar ternyata memiliki 

kapabilitas yang cukup untuk melakukan asesmen sejawat di dalam proses 

pembelajaran. 

 Berdasarkan respon kelompok beranggotakan 3 mahasiswa yang dipilih 

untuk diamati, terlihat bahwa pelaksanaan pembelajaran kooperatif berbasis 

asesmen sejawat bermanfaat sebagai umpan balik terhadap proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil belajar, sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti dan Mundilarto 

(2015). Hal ini terlihat jelas dari bagaimana mahasiswa merespon usulan dan 

saran dari teman sejawatnya terkait proses pengerjaan yang telah dilakukan, serta 

dalam satu kelompok mahasiswa secara aktif memantau kemajuan masing-

masing. Dengan demikian terjadi perbaikan hasil belajar dari setiap mahasiswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat adalah suatu tipe 

pembelajaran dengan 5 fase yaitu Pendahuluan, Pemberian Problem – Ekspresi 

Diri, Eksperimen – Pemahaman – Simulasi, Interpersonal – Presentasi – Asesmen 

Sejawat, Refleksi dan Penutup. Di dalam pembelajaran ini pebelajar diberi 

kesempatan untuk bernalar baik secara individu maupun berkelompok. Di dalam 

tipe pembelajaran ini pebelajar juga diberikan kesempatan untuk melakukan 

presentasi di dalam kelompok beranggotakan 3 orang, dimana anggota yang 

menyampaikan hasil pekerjaannya akan belajar mengenai bagaimana cara 

penyampaian ide secara jelas dan meyakinkan, sedangkan kedua anggota 

kelompok lain juga akan mengembangkan pemahaman mereka mengenai masalah 

dan solusi yang dipaparkan. Pebelajar juga diberi kesempatan untuk memberikan 

usulan dan komentar di mana mereka belajar untuk mengembangkan sikap 

toleransi, sikap kritis, serta mampu memberikan komentar yang berkualitas. 

Dalam proses ini juga dimungkinkan pebelajar yang tingkat pemahamannya lebih 

tinggi akan menjadi tutor bagi teman sejawatnya yang membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut untuk memperbaiki pemahaman yang kurang tepat. 

Meskipun terdapat keraguan validitas dalam pelaksanaan asesmen sejawat, 

hal ini tidak nampak dalam penelitian ini, karena ternyata terdapat kecocokan 

antara hasil pengamatan dan hasil penilaian sejawat. Dengan demikian skor 

perolehan pebelajar dalam proses pembelajaran kooperatif berbasis asesmen 

sejawat memang sesungguhnya mencerminkan capaian pebelajar tersebut. 

Saran yang dapat diajukan dalam artikel ini antara lain sebaiknya 

pembelajaran kooperatif berbasis asesmen sejawat khususnya yang dikembangkan 

oleh Permadi (2017) ini diterapkan dalam berbagai jenjang dan materi 

pembahasan, untuk kemudian dideskripsikan pengaruhnya terhadap keaktifan dan 

hasil belajar pebelajar. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk 

membandingkan capaian serta pendapat pebelajar mengenai pengalaman mereka 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif 

berbasis asesmen sejawat dan dengan pembelajaran lain. Peneliti selanjutnya juga 

bisa mengupas mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami baik oleh pengajar 

maupun pebelajar dalam menerapkan pendekatan pembelajaran ini, kemudian 

mendiskusikan saran penyelesaiannya. 
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Abstrak 

 Komunikasi merupakan bagian penting dan harus diintegrasikan 

dalam matematika dan pembelajarannya. Komunikasi matematis 

merupakan kemampuan dalam hal berbicara, menulis, 

menggambarkan dan menjelaskan ide matematis. Kemampuan 

komunikasi matematis yang dimiliki mahasiswa mampu memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk menyajikan ide dan strategi pemecahan 

masalah mereka dengan jelas dan ringkas. Beberapa peneliti terdahulu 

juga telah mengembangkan media yang dapat melihat kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Namun, seringnya peneliti menerapkan 

komunikasi uni-directional yang menurunkan komunikasi klasikal 

dalam pembelajaran matematika sehingga mahasiswa dengan 

kemampuan komunikasi matematis tinggi lebih mendominasi proses 

diskusi kelas.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi 

matematis mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan open-

ended. Subjek penelitian adalah enam mahasiswa semester tiga di 

Universitas Negeri Malang yang sedang menempuh perkuliahan 

metoda statistika dan memiliki ragam kemampuan matematis. Analisis 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang dilakukan berdasar 

pada kriteria komunikasi matematis QCAI. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara garis besar kemampuan komunikasi 

matematis yang dimiliki mahasiswa memiliki integrasi terhadap 

pencapaian yang mahasiswa dapatkan. 

Kata kunci: komunikasi matematika tulis,QCAI, masalah open-

ended. 

 

 

Komunikasi matematis merupakan bagian penting dari matematika dan 

pembelajaran yang harus di kembangkan dan diintegrasikan (Baxter, J.A dkk., 

2005). Matematika semakin dipandang sebagai bidang dengan komunikasi yang 

efektif menjadi sangat penting dalam proses dan hasil pembelajaran (Clark, dkk., 

2005). Prinsip dan Standar Matematika Sekolah (PSSM) menjabarkan bahwa 

komunikasi yang efektif masuk dalam salah satu daftar lima standar proses bagi 

siswa yang perlu dikembangkan secara efektif. Hal ini dikarenakan komunikasi 

mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk menyajikan ide dan startegi 

pemecahan masalah mereka secara jelas(Baroody, 1993). PSSM juga 

mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan bagian yang esensial pada 

matematika dan pembelajaran matematika karena komunikasi merupakan “cara 

berbagi ide dan mengklarifikasikan pemahaman. Selain itu, komunikasi dapat 

mailto:selly93anggraeni@gmail.com
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merubah ide menjadi objek dari refleksi, pembenaran, diskusi dan perkembangan. 

Proses komunikasi membantu membangun makna dan kepermanenan ide dan 

mempublikasikannya” (NCTM, 2000). 

Mengingat pentingnya komunikasi matematis dalam pembelajaran, 

pemerintah Amerika mendesak agar sekolah menekankan pengembangan 

keterampilan komunikasi pemuda Amerika (Clark, dkk., 2005). Sependapat 

dengan aturan tersebut, Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa tindakan 

pengembangan terkait komunikasi matematis pada siswa sekolah. Tindakan 

tersebut tertuang dalam Permendikbud no. 60 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika yang keempat adalah peserta 

didik mampu mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun 

bukti matematis dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Pernyataan di atas 

mengindikasikan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan bagian 

penting dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan masalah dengan baik 

(Ahmad, A., dkk., 2008; Bicer, A., dkk., 2013) dan harus menjadi salah satu fokus 

utama guru atau pengajar. 

Baroody (1993) mengungkapkan tiga cara yang dapat digunakan pengajar 

untuk melatih kemampuan komunikasi siswa, yaitu melakukan presentasi di kelas, 

membantu kelompok kecil untuk memecahkan masalah, dan menggunakan 

permainan matematis. Huggins &Maiste (1999) menyebutkan empat jenis aturan 

pengembangan komunikasi siswa, diantaranya (1) jurnal matematika siswa, (2) 

kelompok kerjasama, (3) pemecahan masalah sehari-hari, (4) kosa-kata 

matematis. Beberapa peneliti terdahulu juga telah mengembangkan media dapat 

digunakan untuk melihat kemampuan komunikasi matematis siswa adalah (1) 

Blackboard (Green & Johnson, 2007), (2) Math Penpals Lettrers (Philips, dkk., 

1995), (3) Praktik lapangan (Biggs, 1970). Dampak positif penerapan komunikasi 

pada siswa memiliki keterkaitan dengan pengembangan matematika dan 

pencapaian siswa (Zack & Graves, 2001; Biggs, 1970). Namun, beberapa dari 

penelitian tersebut menggunakan komunikasi uni-directional, yaitu pengajar 

mendominasi diskusi dengan ceramah, menanyakan close questions, dan sedikit 

memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan strategi dan ide pemikiran 

mereka. Aktivitas pembelajan tersebut mengakibatkan kepasifan siswa dalam 

proses pembelajaran (Thomson, 1992). Disamping itu, komunikasi uni-directional 

menurunkan komunikasi klasikal dalam pembelajaran matematika sehingga siswa 

dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi lebih mendominasi proses 

diskusi kelas. 

Clark dkk. (2005) mengembangkan empat tahapan strategi komunikasi 

yang memfasilitasi guru untuk mendukung komunikasi matematika di siswa SMP, 

yaitu Supporting the Transition from Arithmetic to Algebraic Reasoning 

(STAAR). STAAR berfokus pada empat strategi yang menjadi dasar untuk 

menciptakanmathematics discourse communities, yaitu (1) memberikan rich task 

yang mempromosikan diskusi, (2) menerapkan dan menjaga lingkungan yang 

nyaman, (3)  mengajukan pertanyaan untuk menjelaskan dan menjustifikasi 

pemikiran mereka, dan (4) mendorong siswa untuk memproses ide teman sejawat 

secara aktif. Rich mathematical task merupakan kunci penting yang harus dimiliki 

kelas sebagai tujuan utama (NCTM, 2000). Latihan yang diberikan oleh guru 

haruslah memiliki beberapa tahapan dan solusi penyelesaian sehingga siswa 
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dengan berbagai latar belakang level pemahaman mampu menyelesaikan latihan 

tersebut dengan tingkat penyelesaian yang bervariasi (Cohen, 1984; Fosnot & 

Dolk, 2001). Latihan yang di maksudkan dalam penelitian ini merupakan latihan 

open ended. Latihan tersebut memungkinkan guru membimbing siswa dalam 

membuat koneksi antara berbagai solusi dan strategi solusi dan untuk 

memamhami pentingnya konten matematika dan keterampilan komunikasi (Clark, 

dkk., 2005). Selain itu, cara guru mengajukan tugas matematika dan penyusunan 

aktivitas pemecahan masalah akan mempengaruhi siswa menyelesaikan tugas dan 

cara mereka mengkomunikasikan ide mengenai solusi mereka (Stein, dkk., 2000). 

 

METODE 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan bentuk komunikasi matematis mahasiswa S1 pendidikan 

matematika Universitas Negeri Malang pada mata kuliah metoda statistika. Jenis 

komunikasi yang akan di analisis adalahkomunikasi matematisberdasarkan 

kriteria QCAI. Pada penelitian ini, informasi kemampuan komunikasi di dapatkan 

melalui hasil penskoran soal open ended pada 37  mahasiswa dan diambil enam 

mahasiswa dengan tingkat kemampuan beragam (tinggi, sedang, rendah). Analisis 

QCAI mencangkup empat kriteria penilaian yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian, yaitu (1) menganalisis sejauh mana mahasiswa mampu 

menyatakan kasus ke dalam Bahasa/simbol/ide/model, (2) mengajukan 

pemahaman konsep melalui strategi akan penyelesaian masalah matematika, (3) 

memberikan argument kuat yang mendukung jawaban, dan (4) menunjukkan 

perhitungan yang benar. 

Pada penelitian ini dibentuk kelompok yang berisikan tiga orang dan 

setiap orang akan diberikan kasus yang serupa dengan data dan permintaan 

analisis yang berbeda. Setiap kasus memiliki empat permasalahan yang 

memerlukan analisis hasil perhitungan dan argumen logis mengenai pilihan yang 

diambil(Permadi, 2017). Permasalahan pertama menuntut mahasiswa untuk 

melakukan perhitungan (mean, median, modus sesuai permintaan kasus) dan 

menganalisis ketepatan penerapan penggunaan statistik yang di minta kasus. 

Permasalahan kedua dan ketiga meminta mahasiswa untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan penggunaan statistik dengan uji satu 

contoh sampel terhadap sampel keseluruhan. Permasalahnn keempat menunut 

siswa untuk memberikan argumen mengenai pemilihan statistik yang tepat 

terhadap kasus yang diberikan.Penelitian ini hanya akan berfokus pada 

permasalah pertama dari kasus yang diberikan. Berikut adalah kasus yang 

diberikan pada mahasiswa. 
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Untuk penerapannya, setiap anggota diminta mengkomunikasikan dan 

menggabungkan pemikiran mereka untuk menentukan solusi dari kasus yang 

disediakan dalam grup kecil. Selanjutnya, pengajar akan membuka diskusi kelas 

guna memperkuat pemahaman mahasiswa melalui komunikasi verbal. Namun, 

pada penelitian ini hanya berfokus pada komunikasi tertulis mahasiswa yang akan 

menganalisis sejauh mana mahasiswa mampu menyatakan kasus ke dalam 

bahasa/symbol/ide/model, mengajukan pemahaman konsep melalui strategi akan 

penyelesaian masalah matematika, memberikan argument atas solusi yang 

diberikan dan menunjukkan perhitungan yang benar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penilaian kasus materi metode statistika, diperoleh 

𝑚𝑒𝑎𝑛 = 52.2 dan 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 = 18.13 sehingga peneliti menggolongkan 

mahasiswa dalam tiga kelompok, yakni kelompok rendah, kelompok sedang dan 

kelompok tinggi. Berikut paparan data mengenai komunikasi matematis 

mahasiswa kelompok rendah, sedang dan tinggi. 

Tingkat Kemampuan 

Komunikasi Matematis 
Kriteria Banyak 

Tinggi 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 > 71.3 7 

Sedang 
35.07 < 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
≤ 71.3 

28 

Rendah 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 35.07 2 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa sesuai dengan harapan NCTM (2000), yaitu siswa menengah atas 

harus mampu mengutarakan ide matematis kepada orang lain secara efektif 

dengan penjelasan dan menulis argument sehingga orang lain memahami maksud 

penjelasan tersebut yang selanjutnya akan dipertimbangkan kebenaran dan 

kejelasan secara logis.Pada bagian ini, penelitiakan memberikan deskripsi 

mengenai kriteria kemampuan komunikasi QCAI pada sampel yang diambil dari 

setiap tingkat keomunikasi matematis mahasiswa. Peneliti mengambil masing-

masing dua subjek untuk setiap kelompok sebagai perbandingan. Subjek dari 

kelompok rendah disebut Subjek 1 (S1) dan Subjek 2 (S2). Subjek dari kelompok 

sedang disebut Subjek 3 (S3) dan Subjek 4 (S4). Subjek dari kelompok tinggi 

disebut Subjek 5 (S5) dan Subjek 6 (S6). 

 

1. Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Kelompok 

Rendah (S1 dan S2) 

Pada kriteria pertama QCAI, yaitu memaparkan kasus dalam bentuk 

Bahasa/simbol/ide/model matematika tidak dapat ditunjukkan oleh S1 dan bahasa 

yang digunakan tidak komunikatif. S1 menulis “Penggunaan statistik median 

berdasarkan perhitungan dari data sudah benar”. Permyataan tersebut 

mengungkapkan bahwa penggunaan statistik median tepat untuk dijadikan sebagai 

standar gaji seluruh karyawan perusahan. Namun pada kalimat selanjutnya, S1 

menuliskan “namun penerapan terhadap data kurang baik”. Adanya kontradiksi 

terhadap dua pernyataan yang telah diberikan oleh S1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa S1 belum mampu memahami kasus dan menuliskannya dalam 

bentuk matematis. Kekurangan lain pada kemampuan komunikasi matematis S1 

adalah tidak adanya argumen pendukung atau fakta yang didapatkan dari kasus. 

S1 mengungkapkan bahwa penggunaan median sebagai standar gaji karyawan 

akan merugikan pelamar karena tidak seluruh pelamar mendapat gaji yang sama 

tanpa membubuhinya dengan hasil perhitungan median yang benar. 

 
Gambar 1. Kemampuan komunikasi matematis mahasiswa S1 

 

Terlihat bahwa S2 memberikan respon yang lebih singkat dari apda S1, 

akan tetapi penjelasan yang diberikan oleh S2 sangat tidak memiliki 

keterkaitan dengan kasus yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan melalui 

respon S2 pada pernyataan“hendaknya perusahaan memberikan gaji yang 

setara dengan pengalaman”. Padahal, kasus yang diberikan pada S2 tidak 

memberikan data mengenai pengalaman kerja melainkan hanya memberikan 

data mengenai gaji pegawai perusahan. Selain itu, S2 juga tidak memberikan 

strategi penyelesaian masalah atau sekedar penjelasan mengenai keuntungan 

yang didapat oleh perusahaan sehingga S2 tidaka dapat menunjukkan 
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pemahaman konsep. Argument tambahan dan proses perhitungan median juga 

tidak ditunjukkan oleh S2 sehingga S2 sangat tidak memenuhi kriteria 

komunikasi matematis QCAI. 

 
Gambar 2. Kemampuan komunikasi matematis mahasiswa S2 

 

2. Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Kelompok 

Sedang (S3 dan S4) 

Langkah-langkah penyelesaian yang di tuliskan oleh S3 memiliki 

kemiripan dengan S2. S3 juga langsung merujuk pada kriteria QCAI kedua, 

yaitu mengajukanpemahaman konsep melalui strategi akan penyelesaian 

masalah matematika danmenuliskan rumus median dan menunjukkan nilai 

median kurang benar. Kelebihan yang dimiliki S3 ditunjukkan dengan 

kemampuan menuliskan pemahaman kasus yang diberikan dengan 

menyebutkan bahwa adanya ketidak jujuran perusahan demi keuntungan 

perusahaan. Pernyataan S3 tersebut didukung oleh perbandingan hasil 

perhitungan median yang dilakuakan oleh S3 dan gaji yang diberikan oleh 

perusahaan (walaupun hasil perhitungan median kurang tepat). Namun, S3 

memberikan argument yang kurang kuat karena pernyataan “gaji yang didapat 

pelamar adalah $159 bukan $151 yang mana $151 adalah hasil asli 

perhitungan median data gaji perusahaan tersebut”. S3 kurang memahami 

kasus dan konsep median dengan baik karena $151 merupakan median gaji 

perusahan tanpa membedakan antara gaji karyawan dan gaji pemimpin. 

 
Gambar 3. Kemampuan Matematis Mahasiswa S3 

 

Respon yang diberikan S4 lebih singkat, akan tetapi memiliki 

kesalahan yang sama dengan S3 dalam menuliskan rumus median, yaitu 

dengan menuliskan 

𝑛

2
+

𝑛+1

2

2
 yang seharusnya dituliskan dengan 

(
𝑛

2
)+(

𝑛

2
+1)

2
. 

Strategi penyelesaian kasus yang diberikan oleh S4 dengan menawarkan 

penggunaan metode statistic lain sebagai standar gaji perusahaan 

menunjukkan bahwa S4 mampu memahami konsep mean dan median. 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1040 

 

  
 

Namun, S4 tidak mendukung tawaran yang diberikan dengan data perhitungan 

mean. S4 hanya memaparkan hasil perhitungan median yang kurang kuat 

dalam mendukung tawaran penggunaan mean dalam menyelesaikan kasus 

yang diberikan. 

 
Gambar 5. Kemampuan Komunikasi Matematis S4 

 

3. Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Kelompok 

Tinggi (S5 dan S6) 

 
Gambar 5. Kemampuan Komunikasi Matematis S5 

 

S5 tidak menuliskan atau menyatakan kasus dalam 

bahasa/simbol/ide/model matematika sehingga S5 tidak memenuhi kriteria 

QCAI pertama. Namun, S5 mampu menunjukkan strategi, penulisan 

rumus dengan benar. Hal tesebut menunjukkan bahwa S5 memenuhi 

kriteria kedua QCAI, yaitu mampu menunjukkan pemahaman konsep 

melalui strategi akan penyelesaian masalah matematika. Selain itu, S5 

mampu memberikan solusi dan argumen yang tepat untuk kasus yang 

diberikan. Sayangnya, S5 hanya memberikan bukti untuk median gaji 
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keseluruhan pegawai tanpa membedakan gaji karyawan dan gaji pimpinan. 

Namun, S5 mampu langkah-langkah penentuan median (mengurutkan data 

terlebih dahulu) dan hasil perhitungan median pada gaji keseluruhan 

pegawai sudah tepat dan benar. 

Serupa dengan S5, S6 tidak menuliskan atau menyatakan kasus 

dalam bahasa/simbol/ide/model matematika sehingga S6 tidak memenuhi 

kriteria QCAI pertama. Namun, S6 mampu mengajukan strategi dengan 

memisahkan median antara gaji karyawan dan pimpinan agar pelamar 

mendapatkan gaji yang sesuai dengan lamaran yang diajukan dan 

penulisan rumus dengan benar. Hal tesebut menunjukkan bahwa S6 

memenuhi kriteria kedua QCAI, yaitu mampu menunjukkan pemahaman 

konsep melalui strategi akan penyelesaian masalah matematika. Selain itu, 

S6 mampu memberikan solusi dan argumen yang tepat untuk kasus yang 

diberikan. Kelebihan yang dimiliki oleh S6 ditunjukkan dengan 

penambahan perhitungan median karyawan dan mendian pemimpin 

sebagai argumen pendukung yang juga merupakan fakta agar pemberian 

gaji pelamar sesuai dengan tingkat kepegawaian yang dipilih. 

 

 
Gambar 6. Kemampuan Komunikasi Matematis S6 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasar bahasan hasil penelitian, terlihat bahwa setiap subjek memiliiki 

tingkat komunikasi matematis yang beragam dan cara tersendiri dalam 

menyampaikan ide atau gagasan mengenai kasus yang diberikan. Secara 

keseluruhan, subjek pada tiap tingkatan kemampuan komunikasi matematis tidak 

memenuhi kriteria pertama QCAI, yaitu menuliskan menyatakan kasus ke dalam 

bahasa/simbol/ide/model dan banyak dari subjek yang langsung merujuk pada 

kriteria QCAI kedua yaitu penulisan strategi yang menunjukkan pemahaman 

konsep. 

Pada tingkat kemampuan komunikasi matematis rendah, S1 dan S2 

memberikan respon yang serupa, yaitu memberikan jawaban yang tidak 

komunikatif dan matematis, adanya kesalahan dalam penulisan rumus dan tidak 

adanya argument penunjang untuk solusi yang ditawarkan. Pada tingkat 

komunikasi matematis sedang, S3 dan S4, subjek mampu memberikan respon 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1042 

 

  
 

yang cukup komunikatif. Subjek memberikan strategi penyelesaian kasus 

walaupun kurang benar pada penulisan rumus dan hasil. Selain itu, subjek juga 

memberikan argument sebagai pendukung solusi yang ditawarkan. Pada tingkat 

kemampuan komunikasi matematis tingkat tinggi, S5 dan S6, respon yang 

diberikan sangat komunikatif. Walaupun subjek tidak memenuhi kriteria pertama 

QCAI, subjek mampu menuliskan strategi dengan benar, memberikan solusi dan 

menunjukkan argument pendukung untuk solusi yang ditawarkan. 

Hasil yang dikemukakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

komunikasi tertulis tanpa adanya wawancara sehingga peneliti kurang mampu 

mendalami kriteria QCAI pertama. Namun, hasil yang didapatkan adalah banyak 

subjek yang mampu memberikan solusi dengan baik pada kasus ini. Selain itu, 

kriteria QCAI pertama merupakan dasar subjek mampu memecahkan masalah 

matematika dan sangat penting bagi siswa sekolah sehingga diharapkan peneliti 

selanjutnya mampu menganalisis keterkaitan antara setiap kriteria dan pentingnya 

menuliskan pemahaman masalah dalam lembar jawaban. 
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Abstrak 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

mahasiswa kelas 2015C dalam melakukan problem posing untuk 

pembelajaran matematika pada matakuliah asesmen, serta kualitas 

soal matematika yang dibuat oleh mahasiswa. Penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

kelas 2015C yang terdiri atas tigapuluhlima orang. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) lembar validasi, (2) lembar 

tugas Problem Posing. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9,1% mahasiswa kelas 

2015C mempunyai kemampuan “kurang”, 45,5% memiliki 

kemampuan “cukup”, dan 45,5% memiliki kemampuan “baik” dalam 

mengajukan soal matematika. Jika ditinjau dari jenis tugas pengajuan 

soal, dapat dinyatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam 

mengajukan soal dengan tipe post solution merupakan kemampuan 

yang paling rendah (rata-rata 56,62%) untuk tipe pre solution sebesar 

62,75% dan kemampuan mahasiswa dalam mengajukan soal dengan 

tipe within solution merupakan kemampuan yang paling tinggi (rata-

rata 82,84%) 

Kata kunci: Identifikasi, Problem Posing, Asesmen 

 

Kurikulum matematika sekolah menekankan pentingnya pemecahan 

masalah matematik, yang dilukiskan dengan pernyataan bahwa pemecahan 

masalah matematik merupakan tujuan umum pembelajaran matematika bahkan 

merupakan jantungnya matematika (Branca, 1994 dalam Sumarmo 2005). 

Berbeda dengan besarnya perhatian terhadap pemecahan masalah matematik, 

kurikulum matematika sekolah belum banyak memberikan perhatian yang besar 

pada pembahasan pengajuan masalah (problem posing) matematik. Pada dasarnya 

tema problem posing adalah isu yang sudah lama. Singer, Elerton, dan Cai (2013) 

mengemukakan suatu yang baru berkenaan dengan problem posing adalah 

kesadaran berbagai pihak terkait terhadap perlunya konten problem posing dimuat 

dalam kurikulum matematika di semua jenjang sekolah, baik sebagai perangkat 

pembelajaran maupun sebagai objek pembelajaran. Kilpatrick (1987 dalam 

Bonotto, 2013) mengemukakan bahwa problem posing merupakan konten yang 

esensial dalam matematika dan hakekat berpikir matematik, serta merupakan 

bagian penting dari pemecahan masalah matematika. Seseorang tidak dapat 

menyelesaikan masalah jika masalah tersebut tidak dirumuskan atau diajukan 

dengan baik oleh penyusun masalah. Demikian pula Einstein (Shriki, 2013) 

mengemukakan pentingnya problem posing yang diungkapkan dalam pernyataan 

bahwa “Formulasi masalah adalah lebih esensial daripada solusinya”. 

Memunculkan masalah baru, kemungkinan baru, memandang masalah lama dari 
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sudut pandang yang baru membutuhkan imaginasi kreatif dan menandai kemajuan 

nyata dalamsains. 

Pentingnya pengajuan masalah atau pengajuan pertanyaan dalam 

pemecahan masalah matematik antara lain terlukis dalam saran Polya (1994 dalam 

Sumarmo, 2005) untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan mereka ketika 

menyelesaikan masalah, yaitu: a) berikan pertanyaan yang mengarahkan siswa 

untuk menyelesaikan masalah, b) bantu siswa menggali pengetahuannya dan 

menyusun pertanyaan pada dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan masalah, c) 

berikan isyarat yang bermakna untuk menyelesaikan masalah dan bukan langkah-

langkah menyelesaikan masalah, d) bantu siswa mengatasi kesulitannya sendiri. 

Pentingnya pengajian masalah matematika juga terkandung dalam pernyataan 

Ellerton dan Clarkson (1996) bahwa pengembangan kemampuan matematik 

membutuhkan kemampuan berimaginasi kreatif matematik yang antara lain 

terkembangkan ketika memunculkan pertanyaan baru, menciptakan peluang baru, 

dan memandang pertanyaan lama dari sudut pandangbaru. Rasional tentang perlu 

dan pentingnya pengembangan kemampuan pengajuan masalah matematika pada 

siswa, mahasiswa calon guru, dan guru matematika tersirat dalam saran National 

Council Of Teacher Of Mathematics (2000) yang menganjurkan bahwa siswa 

harus dilatih untuk merumuskan masalah atau pertanyaan berdasarkan situasi 

yang disajikan baik dalam atau di luar matematika. Siswa juga disarankan agar 

diberi kesempatan menyusun sendiri masalah atau pertanyaan, menemukan 

konjektur, serta menggeneralisasi dan memperluas masalah dengan cara 

menyusun pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang sudah ada dan kemudian   

menyelesaikan   masalah   yang   diajukannya.   Pentingnya   kemampuan 

menyusun masalah, soal, atau pertayaan dalam pembelajaran matematika sesuai 

dengan salah satu saran dari Berman (Costa, Ed. 2001) yaitu: ajarkan kepada 

siswa cara bertanya atau menyusun pertanyaan yang baik dan bukan hanya 

melatih siswa cara menjawab atau menghapal cara penyelesaian masalah. Melalui 

analisis yang cermat terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan siswa maka 

guru akan memperoleh gambaran kedalaman dan keluasan pengetahuan 

matematika yang berkaitan dengan masalah matematik yang diajarkannya. 

Dalam pendekatan pembelajaran matematika apapun guru matematika harus 

menyajikan soal, masalah, atau pertanyaan matematik yang mendorong siswa 

belajar, menstimulus siswa berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, dalam pendekatan 

pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran 

matematika di awali dengan penyajian masalah kontekstual yang sesuai dengan 

konsep matematika yang akan diajarkan dan sesuai dengan pengetahuan 

matematika yang telah dimiliki siswa. Kemudian selama pembelajaran, guru juga 

harus memilih soal, masalah, atau tugas latihan matematika yang relevan dengan 

kemampuan matematik yang akan dikembangkan. Bila masalah matematik yang 

diajukan kurang baik, lebih bersifat prosedural, atau kurang mendorong siswa 

berpikir lebih lanjut maka siswa hanya akan memiliki pengetahuan yang 

prosedural atau mekanikal saja dan kurang peluang untuk memiliki kemampuan 

matematik tingkat tinggi (high order mathematicalthinking). 

Selain pengajuan masalah matematika yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah matematika, pada dasarnya dalam proses belajar mengajar matematika, 

guru pasti mengajukan soal atau masalah matematik kepada siswanya baik ketika 

akan memahamkan masalah atau ketika siswa melaksanakan latihan untuk 
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memahami konsep matematika tertentu. Kualitas soal atau masalah yang diajukan 

oleh guru akan memengaruhi kemampuan berpikir matematik siswa. Sebagai 

contoh misalnya, bila guru memberikan latihan soal atau masalah yang bersifat 

rutin maka siswa hanya akan mehamami konsep matematika secara hapal, 

prosedural, mekanikal, atau komputasional saja. Namun bila guru memberikan 

atau menyajikan soal atau masalah yang menantang dan menuntut siswa berpikir 

maka situasi tersebut memberikan peluang lebih besar kepada siswa untuk 

berpikir lebih tinggi misalnya berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan intuitif. Uraian 

tersebut, melukiskan pentingnya guru matematika memiliki kemampuan 

pengajuan masalah matematika yang baik. 

Salah satu pakar, da Ponte dan Henriques (2013), menguraikan pendapat 

Silver dan English sebagai berikut. Silver mengemukakan bahwa pengajuan 

masalah matematika mendorong berpikir matematik siswa. Demikian pula 

English mengemukakan bahwa pengajuan masalah matematika mendorong dan 

memperkaya konsep dasar matematik siswa, menuntut siswa berpikir lebih luwes 

dan lebih beragam serta mengembangkan kemampuan memecahkan masalah 

matematika siswa. Selanjutnya, Silver dan English menyatakan bahwa siswa yang 

bekerja dengan pengajuan masalah matematika mengembangkan sikap positif 

terhadap matematika, menjadi lebih bertanggung kawab dan termotivasi untuk 

belajar. Dari sudut pandang pembelajaran, pengajuan masalah matematika dapat 

menjadi alat untuk mengakses pemahaman guru dalam mengembangkan proses 

kognitif siswa, menemukan miskonsepsi, dan memperoleh informasi tentang 

tingkat belajar siswa untuk memajukan proses belajar-mengajar. Sejumlah pakar 

mengemukakan bahwa kemampuan pengajuan masalah matematika berelasi 

dengan kemampuan matematik lainnya, misalnya dengan pemahaman konsep 

matematik (English, 1997 dalam Harpen dan Presmeg, 2013). 

Silver (1998) mengemukakan bahwa pengajuan masalah matematika 

membantu mengembangkan: berpikir matematik, keterampilan memecahkan 

masalah, sikap dan rasa percaya diri dalam belajar matematika dan memperluas 

pemahaman konsep matematik. Cai (2003), mengemukakan bahwa pengajuan 

masalah matematika adalah salah satu komponen kunci dari eksplorasi matematik. 

Oleh karena itu, memusatkan pada cara siswa melakukan pengajuan masalah 

matematika membantu menemukan cara berpikir siswa dipandang dari 

berbagaipersepektif. 

Mahasiswa Pendidikan Matematika adalah calon guru yang merupakan 

salah satu sumber utama dalam kegiatan belajar mengajar, dituntut memiliki 

pengetahuan yang baik tentang materi yang diajarkan dan tepat memilih metode 

atau strategi untuk mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selain itu para 

mahasiswa sebagai calon guru tersebut harus memiliki kemampuan yang baik 

dalam melaksanakan kegiatan asesmen untuk menilai keberhasilan proses 

pembelajaran yang dilakukan. Asesmen yang dilakukan seharusnya sesuai 

tuntutan kurikulum, yaitu asesmen autentik. Beberapa penrnyataan tersebut sesuai 

dengan kompetensi guru yang harus dimiliki mahasiswa Pendidikan Matematika 

Unesa dinyatakan dalam KKNI pendidikan Matematika Unesa (2016:2) “Empat 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.”   

Dalam melaksanakan kegiatan asesmen, ada beberapa kemampuan yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai calon guru tersebut. Salah satu 

kemampuan yang seharusnya dimiliki adalah kemampaun problem posing 

(pengajuan masalah) dalam pembelajaran Matematika. Sebab kemampuan guru 

dalam pengajuan masalah sangat dibutuhkan untuk menggali dan mengevaluasi 

sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan. Selain itu, 

kemampuan guru dalam mengajukan masalah dapat membantu siswa dalam 

mengurangi ketergantungan pada buu teks dan menyebabkan siswa menjadi lebih 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran (Lavy & Shriki, 2007). 

Pengajuan masalah dalam matematika dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: (1) presolutian, yakni pembuatan soal dari situasi yang diadakan, (2) within 

solution, yakni perumusan beberapa soal yang bisa mengantarkan ke penyelesaian 

soal yang akan diselesaikan, (3) post solution, yakni proses memodifikasi tujuan 

dan kondisi soal yang sudah disesesaikan untuk membuat soal yang batu.  

Kurikulum KKNI yang diterapkan di Pendidikan Matematika Unesa telah 

berusaha melakukan inovasi dan menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum 

sekolah dasar dan menengah yang berlaku saat ini, yaitu Kurikulum 2013. Para 

dosen juga harus memperhatikan aspek-aspek penting yang harus dilakukan dan 

diterapkan pada proses pembelajaran yang dilakukan.  

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh dosen Pembina 

matakuliah Asesmen adalah aspek kemampuan para mahasiswa dalam 

mengajukan masalah matematika, karena kemampuan tersebut harus dimiliki oleh 

para mahasiswa sebagai calon guru ketika mereka sudah mulai terjun ke sekolah. 

Guru yang baik adalah guru yang dapat merancang pembelajaran dengan baik, 

melaksanakan pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran yang sesuai 

dengan baik, serta mampu menilaii keterlaksanaan pembelajaran dengan baik 

pula. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: “Identifikasi Kemampuan 

Problem Posing Mahasiswa yang Memprogram Matakuliah Asesmen” 

 

METODE 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif.Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskipsi, gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Adapun yang dideskripsikan dalam penelitian ini 

adalah kemampuan mahasiswa dalam problem posing pada matakuliah 

Asesmen.Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Matematika Unesa. Subjek 

penelitian ini  seluruh mahasiswa 2015 C yang  memrogram matakuliah Asesmen 

yang terdiri atas 33 orang.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

instrumen penelitian, yaitu: lembar validasi instrumen dan soal tugas pengajuan 

masalah. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dan 

diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun kegiatan  yang 

dilakukan pada kegiatan analisis data yaitu: (1) Memisahkan hasil tugas 

mahasiswa dalam pengajuan masalah untuk pre-solition, within solution dan post 

http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/permasalahan-pengembangan-kurikulum-di-sekolah.html
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solutin. (2) Melakukan koreksi atas hasil tugas pengajuan masalah, dengan 

memperhatikan: 

a. Ada tidaknya kaitan antara Masalah dengan Informasi yang ada pada soal 

Masalah yang diajukan seharusnya merupakan masalah yang berkaitan 

dengan informasi yang diberikan. Masalah dapat memuat data tambahan yang 

berbeda dari informasi, namun untuk menyelesaikan masalah tersebut tetap 

menggunakan data yang ada pada informasi. 

b. Benar tidaknya struktur bahasa/Kalimat Masalah 

Struktur bahasa/kalimat yang digunakan dalam mengajukan masalah 

harus menggunakan tata bahasa Indonesia yang baku dan benar 

c. Termuat Tidaknya Data Baru pada Masalah 

Suatu masalah yang diajukan dikatakan memuat data baru jika terdapat 

data di dalam masalah yang diajukan yang berbeda dengan data yang ada di 

dalam informasi yang diberikan. Sementara dikatakan tidak terdapat data baru 

jika data yang digunakan di dalam masalah tersebut masih menggunakan data 

yang ada dalam informasi. 

d. Dapat Tidaknya Masalah Dipecahkan 

Masalah dianggap dapat dipecahkan jika rumusan masalah yang diajukan 

memiliki informasi yang cukup dan jelas atau masalah yang diajukan sesuai 

dengan informasi yang diberikan. Sebaliknya masalah dianggap tidak dapat 

dipecahkan jika masalah yang diajukan memuat informasi yang tidak cukup 

jelas atau masalah yang diajukan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. 

e. Masalah yang diajukan memuat soal terbuka atau tidak. 

Masalah yang dibuat ada kemungkinan hanya memuat soal tertutup saja, 

ada pula kemungkinan memuat soal terbuka dengan jawaban banyak atau 

dengan banyak penyelesaian. 

f. Benar tidaknya penyelesaian atas masalah yang diajukan 

Setiap mahasiswa seharusnya dapat dituntut untuk dapat menyelesaikan 

setiap masalah/soal yang diajukan. Dengan demikian, dia tidak asal saja dalam 

menyusun soal yang diajukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun tugas pengejuan soal sebanyak tiga 

nomor. Secara lebih detail analisis data hasil tugas pengajuan soal tersebut 

dilakukan dengan menggunakan acuan yang dirangkum dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Komponen Analisis Tugas Pengajuan Soal 

No. Jenis Tugas  Indikator Komponen Analisis Tugas Pengajuan Soal 

1. Pre Solution 

Membuat soal dari 

situasi yang 

diadakan/ diberikan. 

a. Kesesuaian soal dengan indikator (=1a) 

b. Dapat tidaknya soal diselesaikan (=1b) 

c. Benar tidaknya jawaban atas soal yang dibuat (=1c) 

d. Keterkaitan soal yang dibuat dengan informasi yang 

diberikan (=1d) 

e. Strukrur bahasa yang digunakan(=1e) 

2. 
Within 

Solution 

Membuat soal yang 

dapat mengantarkan 

pada jawaban soal 

yang dibuat 

sebelumnya. 

a. Kesesuaian soal dengan indikator (=2a) 

b. Dapat tidaknya soal diselesaikan (=2b) 

c. Benar tidaknya jawaban atas soal yang dibuat (=2c) 

d. Keterkaitan soal yang dibuat dengan informasi yang 

diberikan (=2d) 

e. Strukrur bahasa yang digunakan (=2e) 

3. Post solution 

Memodifikasi tujuan 

atau kondisi soal 

yang sudah 

diselesaikan untuk 

a. Kesesuaian soal dengan indikator (=3a) 

b. Dapat tidaknya soal diselesaikan (=3b) 

c. Benar tidaknya jawaban atas soal yang dibuat (=3c) 

d. Keterkaitan soal yang dibuat dengan informasi yang 
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No. Jenis Tugas  Indikator Komponen Analisis Tugas Pengajuan Soal 

membuat soal yang 

baru. (Membuat soal 

baru yang serupa 

dengan soal yang 

telah diselesaikan) 

diberikan (=3d) 

e.  Termuat tidaknya data baru pada soal yang dibuat (=3e) 

f. Strukrur bahasa yang digunakan (=3f) 

g. Tingkat kesulitan soal (=3g) 

h. Soal yang dibuat memuat soal terbuka atau tidak (=3h) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas tentang data yang diperoleh dalam penelitian ini, yakni 

data hasil validasi instrumen penelitian dan data hasil penyelesaian tugas 

pengajuan soal yang diberikan kepada subjek penelitian. 

1.  Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa “Soal Tugas 

Pengajuan soal” yang terdiri atas tiga jenis soal, yakni soal nomor 1 merupakan 

soal dengan tipe presolution, soal nomor 2 merupakan soal dengan tipe within 

solution dan soal nomor 3 merupakan soal dengan tipe post solution. Berikut soal 

nomor 1-3 yang merupakan soal dengan tipe presolution, with solution, dan post 

solution. 

 
Tabel 2. Contoh Soal Problem Possing 

No. Soal Problem Possing Contoh Soal 

1 Presolution Diketahui suatu kurva dengan persamaan  y = 2x2 + 7x -15 

a.  Buatlah paling sedikit dua pertanyaan yang berkaitan dengan informasi 

yang diketahui tersebut! 

b. Selanjutnya tentukan jawaban untuk setiap pertanyaan yang anda buat! 

2 With solution Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia 

ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000,00 per buah dan 

sepeda balap dengan harga Rp2.000.000,00 per buah. Ia berencana tidak 

akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42.000.000,00. Keuntungan 

penjualan sebuah sepeda gunung Rp250.000,00 dan sebuah sepeda balap 

Rp300.000,00.  Tentukan keuntungan maksimum yang diterima pedagang 

tersebut! 

a. Buatlah beberapa pertanyaan yang dapat mengantarkan pada jawaban 

soal di atas! 

b. Selanjutnya tentukan jawaban atas semua pertanyaan yang anda buat! 

3 Post solution Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Sebuah persegi terletak tepat di dalam 

sebuah lingkaran. Jika persegi tersebut 

memiliki panjang sisi 14 cm. Tentukanlah 

jari-jari lingkaran, keliling lingkaran dan 

luas yang diarsir. 

Tentukan penyelesaian soal di atas, 

kemudian buatlah soal yang sejenis atau 

hampir sama dengan soal di atas dengan 

syarat yang berbeda. 

 

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen tugas pengajuan soal 

tersebut divalidasi oleh dua orang ahli, yakni dua dosen pendidikan Matematika. 

Adapun hasil validasi dari kedua dosen tersebut dapat dirangkum dalam Tabel 2. 

 
  

http://4.bp.blogspot.com/-pBhjdashEpc/UV7ixXDly9I/AAAAAAAAHSY/gWyCBgltqlg/s1600/soal+no+4.png
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Tabel 3 Hasil Validasi Instrumen Tugas Pengajuan Soal 

Aspek Validasi 

Skor Penilaian untuk Butir Soal Nomor 

1a 1b 2a 2b 3 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 

1. 

Butir soal sesuai dengan kriteria 

soal “problem posing”  dengan tipe 

tertentu (Soal no.1: Pre solution, 

Soal no. 2: within solution, Soal 

no. 3: Post Solution). 

3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

2. 
Batasan soal dan jawaban yang 

diinginkan jelas 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. Petunjuk soal yang diberikan jelas 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

B. Konstruksi Soal           

1.  Soal yang dibuat menuntut 

jawaban terbuka dari mahasiswa 

5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

2.  Soal yang dibuat sesuai untuk 

mahasiswa sebagai calon guru 

5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

3.  Soal yang dibuat dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam menyusun soal 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

4.  Waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan soal sudah sesuai 

V1=3 V2=4 

C. Bahasa Soal           

1.  Kalimat soal menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 

2. Rumusan soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 

3. Rumusan kalimat komunikatif 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

Secara umum soal yang dibuat 

 (TV / KV / CV / V / SV) 

V SV V SV V SV V SV V SV 

Secara umum soal yang dibuat 

(TD /DBR /DSR DTR) 
DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 tersebut dapat dinyatakan bahwa instrumen Tugas 

Pengajuan Soal yang peneliti kembangkan telah memenuhi kriteria valid, dan 

dapat digunakan dengan tanpa revisi, kecuali saol nomor 3 yang oleh validator 1 

dinyatakan bahwa soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi, sementara menurut 

validator 2 dapat digunakan dengan banyak revisi. 

Selain memberikan validasi atau memberikan penilaian terhadap instrumen 

Tugas Pengajuan Soal, kedua validator juga memberikan beberapa saran untuk 

perbaikan instrumen Tugas Pengajuan Soal. Validator 1 memberikan saran 

sebagai berikut. Sebaiknya kriteria soal unruk no. 1 sd 3 sudah dijelaskan pada 

lembar pengantar validasi instrumen; kriteria validasi untuk nomor (4: konstruksi) 

harusnya berlaku untuk semua soal, bukan per nomor butir; Waktu yang 

disediakan kurang sesuai, karena subjek harus membuat pertanyaan dan 

jawabannya. Tidak perlu setiap perintah soal menggunakan tanda seru; Sebaiknya 

untuk soal nomor 1a, disebutkan minimal berapa; Soal nomor 2 kurang realistik 

untuk keuntungan yang diperolrh dari harga Rp1.500.000,00 memperoleh 

keuntungan Rp500.00,00 dst; Soal nomor 3 idem dengan nomor 2. Validator 2 

memberikan saran sebagai berikut. Ubah susunan pertanyaan pada butir nomor 3; 

gambar lingkaran tidak perlu diarsir; petunjuk soal diperjelas; soal nomo1 1, kata 

“sebanyak mungkin” diganti dengan “paling sedikit dua”; Waktu untuk 

mengerjakan minimal 75’. 
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Berdasarkan saran perbaikan tersebut, peneliti melakukan beberapa 

perubahan terhadap instrumen Tugas Pengajuan Soal, yang dapat peneliti 

rangkum dalam Tabel 3. 

 
Tabel 4 Perbaikan Instrumen Tugas Pengajuan Soal 

Instrumen Tugas Pengajuan Soal (Sebelum 

direvisi) 

Instrumen Tugas Pengajuan Soal 

(Setelah  direvisi) 

1a. Buatlah pertanyaan-pertanyaan (sebanyak 

mungkin) yang berkaitan dengan informasi 

yang diketahui tersebut! 

1a. Buatlah paling sedikit dua perta-nyaan yang 

berkaitan dengan informasi yang diketahui 

tersebut! 

2.  Keuntungan penjualan sebuah sepeda 

gunung Rp500.000,00dan sebuah sepeda balap 

Rp600.000,00. 

2.  Keuntungan penjualan sebuah sepeda 

gunung Rp250.000,00dan sebuah sepeda balap 

Rp300.000,00. 

3. Buatlah soal yang sejenis atau hampir sama 

dengan soal di atas dengan syarat yang berbeda 

setelah menyelesaikan soal di atas! 

3. Tentukan penyelesaian soal di atas, 

kemudianbuatlah soal yang sejenis atau hampir 

sama dengan soal di atas dengan syarat yang 

berbeda. 

Waktu pengerjaan tugas : 60 menit Waktu pengerjaan tugas : 75 menit 

 

2. Hasil Tugas Pengajuan Soal 

Setelah instrumen Tugas Pengajuan Soaldirevisi dan diperbaiki sesuai 

masukan dari para validator, maka instrumen Tugas Pengajuan Soalyang sudah 

direvisi  tersebut diberikan kepada subjek penelitian (mahasiswa 2015 C yang 

memprogram matakuliah Asesmen). Tugas pengajuan soal tersebut dikerjakan 

oleh para mahasiswa selama 75 menit. Hasil tugas pengajuan soal tersebut 

selanjutnya diolah dan dianalisi dengan memperhatikan beberapa komponen 

analisis tugas pengajuan soal yang telah peneliti sajikan pada Tabel 1. Selanjutnya 

hasil tugas pengajuan soal dianalisis setiap butir berdasarkan komponen analisis 

tugas yang telah peneliti tetapkan.  

Berikut merupakan salah satu hasil pembuatan soal dan jawaban yang 

dibuat oleh mahasiswa pendidikan matematika kelas 2015 C. 

 
Gambar 1. Hasil Pembuatan Soal dan Jawaban Mahasiswa untuk Presolution 
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Berdasarkan analisis data dapat dinyatakan bahwa kemampuan mahasiswa 

pendidikan Matematika kelas 2015 C dalam menyusun soal Matematika untuk  

tiap jenis dapat dinyatakan sebagai berikut. 

1. Soal dengan Tipe Pre Solution 

a. Sebanyak 58,8% mahasiswa dapat menyusun soal sesuai dengan indikator 

b. Sebanyak 64,7% soal yang disusun mahasiswa dapat diselesaikan 

c. Sebanyak 55,9% soal yang dibuat mahasiswa dapat dijawab dengan benar 

d. Sebanyak 70,6% soal yang dibuat mahasiswa terkait dengan informasi yang 

diberikan 

e. Sebanyak 52,9% soal yang dibuat mahasiswa menggunakan struktur bahasa 

Indonesia yang baik 

f. Sebanyak 73,5% mahasiswa dapat membuat minimal dua soal 

2. Soal dengan Tipe Within Solution 

a. Sebanyak 58,8% mahasiswa dapat menyusun soal sesuai dengan indikator 

b. Sebanyak 50% soal yang disusun mahasiswa dapat diselesaikan 

c. Sebanyak 70,6% soal yang dibuat mahasiswa dapat dijawab dengan benar 

d. Sebanyak 79,4% soal yang dibuat mahasiswa terkait dengan informasi yang 

diberikan 

e. Sebanyak 55,9% soal yang dibuat mahasiswa menggunakan struktur bahasa 

Indonesia yang baik 

f. Sebanyak 91,2% mahasiswa dapat membuat minimal dua soal 

3. Soal dengan Tipe Post Solution 

a. Sebanyak 73,5% mahasiswa dapat menyusun soal sesuai dengan indikator 

b. Sebanyak 67,6% soal yang disusun mahasiswa dapat diselesaikan 

c. Sebanyak 58,8% soal yang dibuat mahasiswa dapat dijawab dengan benar 

d. Sebanyak 70,6% soal yang dibuat mahasiswa terkait dengan informasi yang 

diberikan 

e. Sebanyak 76,5% mahasiswa mampu menyusun soal yang memuat data baru  

f. Sebanyak 52,9% soal yang dibuat mahasiswa menggunakan struktur bahasa 

Indonesia yang baik 

g. Sebanyak 29,4% mahasiswa dapat membuat minimal dua soal 

h. Sebanyak 23,5% mahasiswa dapat membuat soal terbuka. 

 

Berdasarkan data pada Tabel 5.3 tersebut juga dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan mengajukan soal dari 3 orang (9,1%) mahasiswa kelas 2015C yang 

memprogram mata kuliah Asesmen tergolong dalam kategori “kurang”, sebanyak 

15 orang (45,5%) mahasiswa kelas 2015C yang memprogram mata kuliah 

Asesmen tergolong dalam kategori “cukup”, dan sebanyak 15 orang (45,5%) 

mahasiswa kelas 2015C yang memprogram mata kuliah Asesmen tergolong 

dalam kategori “baik”. 

Berdasarkan data pada Tabel 5.3 tersebut juga dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan mahasiswa dalam mengajukan soal dengan tipe post solution 

merupakan kemampuan yang paling rendah (rata-rata 56,6176%), sedangkan 

untuk tipe pre solution sebesar 62,7451%. Kemampuan mahasiswa dalam 

mengajukan soal dengan tipe within solution merupakan kemampuan yang paling 

tinggi (rata-rata 82,8431%), 

Kemampuan mahasiswa dalam mengajukan soal dengan tipe post solution 

merupakan kemampuan yang paling rendah ini disebabkan karena banyak 
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mahasiswa yang belum terbiasa atau belum mampu menyusun soal terbuka atau 

menyusun soal lain dengan menambah informasi baru sesuai kreativitasnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai kemampuan mahasiswa pendidikan Matematika 

kelas 2015 C dalam menyusun soal Matematika untuk  tiap jenis dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

1. Soal dengan Tipe Pre Solution 

a. Sebanyak 58,8% mahasiswa dapat menyusun soal sesuai dengan indikator 

b. Sebanyak 64,7% soal yang disusun mahasiswa dapat diselesaikan 

b. Sebanyak 55,9% soal yang dibuat mahasiswa dapat dijawab dengan benar 

c. Sebanyak 70,6% soal yang dibuat mahasiswa terkait dengan informasi 

yang diberikan 

d. Sebanyak 52,9% soal yang dibuat mahasiswa menggunakan struktur 

bahasa Indonesia yang baik 

e. Sebanyak 73,5% mahasiswa dapat membuat minimal dua soal 

2. Soal dengan Tipe Within Solution 

a. Sebanyak 58,8% mahasiswa dapat menyusun soal sesuai dengan indikator 

b. Sebanyak 50% soal yang disusun mahasiswa dapat diselesaikan 

c. Sebanyak 70,6% soal yang dibuat mahasiswa dapat dijawab dengan benar 

d. Sebanyak 79,4% soal yang dibuat mahasiswa terkait dengan informasi 

yang diberikan 

e. Sebanyak 55,9% soal yang dibuat mahasiswa menggunakan struktur 

bahasa Indonesia yang baik 

f. Sebanyak 91,2% mahasiswa dapat membuat minimal dua soal 

3. Soal dengan Tipe Post Solution 

a. Sebanyak 73,5% mahasiswa dapat menyusun soal sesuai dengan indikator 

b. Sebanyak 67,6% soal yang disusun mahasiswa dapat diselesaikan 

c. Sebanyak 58,8% soal yang dibuat mahasiswa dapat dijawab dengan benar 

d. Sebanyak 70,6% soal yang dibuat mahasiswa terkait dengan informasi 

yang diberikan 

e. Sebanyak 76,5% mahasiswa mampu menyusun soal yang memuat data 

baru  

f. Sebanyak 52,9% soal yang dibuat mahasiswa menggunakan struktur 

bahasa Indonesia yang baik 

g. Sebanyak 29,4% mahasiswa dapat membuat minimal dua soal 

h. Sebanyak 23,5% mahasiswa dapat membuat soal terbuka. 

Selain hal di atas, dapat dinyatakan pula bahwa kemampuan mengajukan 

soal dari 3 orang (9,1%) mahasiswa kelas 2015C yang memprogram mata kuliah 

Asesmen tergolong dalam kategori “kurang”, sebanyak 15 orang (45,5%) 

mahasiswa kelas 2015C yang memprogram mata kuliah Asesmen tergolong 

dalam kategori “cukup”, dan sebanyak 15 orang (45,5%) mahasiswa kelas 2015C 

yang memprogram mata kuliah Asesmen tergolong dalam kategori “baik”. 

Jika ditinjau dari jenis tugas pengajuan soal, dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan mahasiswa dalam mengajukan soal dengan tipe post solution 

merupakan kemampuan yang paling rendah (rata-rata 56,6176%), sedangkan 

untuk tipe pre solution sebesar 62,7451%. Kemampuan mahasiswa dalam 
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mengajukan soal dengan tipe within solution merupakan kemampuan yang paling 

tinggi (rata-rata 82,8431%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

peneliti menyarankan kepada: 

1. Dosen pembina matakuliah Asesmen hendaknya berusaha sesering mungkin 

melatih mahasiswa untuk membuat soal terbuka dengan banyak penyelesaian 

atau banyak cara agar mereka nantinya dapat menerapkannya di saat mereka 

sudah terjun ke lapaongan atau sekolah. 

2. Selain dilatih untuk membuat soal, hendaknya para mahasiswa selalu diminta 

mengecek kebenaran soal dengan cara membuat kunci jawaban atau alternatif 

penyelesaiannya, serta mengecek dapat tidaknya diselesaikan soal yang dibuat. 
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Abstrak 

 Pembelajaran matematika selalu mengalami perkembangan, 

mulai dari metode pembelajaran, bahan ajar dan tidak ketinggalan 

media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan minat, motivasi siswa dan kualitas pembelajaran 

dikelas. Pemilihan media yang tepat merupakan salah satu kunci untuk 

tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

Dibutuhkan berbagai macam inovasi dalam penyediaan media 

pembelajaran sehingga mampu menghilangkan rasa bosan dan 

kesulitan dalam belajar matematika. Salah satu  media manipulatif 

yang bisa digunakan adalah monopoli matematika. Monopoli 

matematika merupakan permainan monopoli pada umumnya untuk 

menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan 

dan pertukaran properti tetapi didesain dengan tampilan bernuansa 

matematika serta dilengkapi berbagai pertanyaan matematika. Setiap 

pemain bisa melakukan transaksi jika bisa menjawab pertanyaan 

matematika yang telah disediakan. Tujuan kajian ini adalah 

menghasilkan media pembelajaran monopoli matematika dan 

memberikan informasi tentang penggunaan monopoli matematika 

sebagai alternatif media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika, karena merupakan inovasi media manipulatif yang efektif 

dalam membantu proses pembelajaran matematika.  

Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, Media Manipulatif, 

Monopoli Matematika 

 

 

Matematika adalah ilmu yang sangat penting. Dalam kurikulum nasional, 

matematika merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari siswa mulai jenjang 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. “Mathematics is the key to opportunity.” 

Matematika adalah kunci kearah peluang-peluang. Bagi seorang siswa 

keberhasilan mempelajarinya akan membuka pintu karir yang cemerlang. Lima 

alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan (1) sarana 

berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Melihat begitu pentingnya matematika diberikan diberbagai jenjang 

pendidikan formal, diharapkan disiplin ilmu ini dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Namun, suatu fenomena menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak 

menyukai belajar matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
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mengemukakan bahwa: “Bertahun-tahun telah diupayakan oleh ahli pendidikan 

matematika agar matematika dapat dikuasai siswa dengan baik. Namun, hasilnya 

masih menunjukkan bahwa dari setiap kelas yang ada tidak banyak siswa yang 

menyukai matematika”. Banyaknya siswa yang tidak menyukai matematika 

diduga disebabkan oleh kesulitan memahami matematika. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang mengemukakan bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan 

di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh 

para siswa (Abdurrahman,2003). 

Munculnya anggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang 

sulit dan kurang diminati karena siswa tidak mampu dan kurang gigih 

mengerjakan soal matematika, serta kurangnya keingintahuan dan rasa percaya 

diri siswa dalam belajar matematika. Kondisi siswa tersebut jika tidak segera di 

atasi akan mengakibatkan rendahnya minat, motivasi siswa dan kualitas 

pembelajaran dikelas. Pemilihan media yang tepat merupakan salah satu kunci 

untuk tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran matematika. Dibutuhkan 

berbagai macam inovasi dalam penyediaan media pembelajaran sehingga mampu 

menghilangkan rasa bosan dan kesulitan dalam belajar matematikaHal ini 

berdasarkan hasil penelitian terhadap kegunaan berbagai media pembelajaran oleh 

Edgar Dale, YD Finn dan F.Hoban dari Amerika Serikat, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media pembelajaran apabila dipergunakan secara baik dan benar dapat 

mempertinggi perhatian siswa. Sedangkan menurut Derek Rowtree, media 

pembelajaran mempunyai fungsi membangkitkan motivasi belajar dan 

mengaktifkan respon peserta didik (siswa). Mc.Know juga mengemukakan bahwa 

media pembelajaran mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu: (1) memberikan 

kejelasan (Clarification), (2) memberikan rangsangan (Stimulation), (3) 

Memberikan motivasi belajar, (4) Mengubah titik berat pendidikan formal yang 

mementingkan kebutuhan kehidupan siswa dibandingkan dengan penekanan pada 

instruksional akademis. 

 Pentingnya peranan media pembelajaran, maka perlu kiranya untuk 

mengembangkan suatu media pembelajaran yang sangat menarik dan mudah 

digunakan dalam pembelajaran matematika.Salah satunya adalah media 

pembelajaran manipulatif yang berbentuk monopoli. Hal ini tentu karena 

monopoli merupakan permainan yang sudah sangat akrab dan disenangai oleh 

siswa, mulai dari SD sampai SMA, bahkan tidak sedikit pula mahasiswa ataupun 

orang dewasa. Dalam permainan monopoli siswa tidak hanya akan bermain tetapi 

didalamnya terdapat unsur-unsur matematika (menghitung). Hal tersebut akan 

mengubah paradigma siswa yang awalnya mengatakan bahwa matematika sulit 

dan membosankan serta hanya kumpulan rumus semata  akan berubah bahwa 

sebenarnya matematika itu sangat menyenangkan dan bermanfaat. Dalam artikel 

ini akan dijelaskan sebuah inovasi media pembelajaran berbentuk monopoli 

matematika, yang menggabungkan permainan monopoli pada umumnya tetapi 

didesain dengan tampilan bernuansa matematika serta dilengkapi berbagai 

pertanyaan matematika. Setiap pemain bisa melakukan transaksi jika bisa 

menjawab pertanyaan matematika yang telah disediakan. Selain itu terdapat 

berbagai fitur tambahan yang sangat mendukung motivasi dan minat siswa. 

Sehingga monopoli matematika dapat dikategorikan sebagai suatu media 

pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam pembelajaran matematika. 
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BAGIAN INTI 

Media Pembelajaran 

Kata media dalam “media pembelajaran” secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang 

diciptakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu kegiatan belajar. Gerlach 

dan Ely (Arsyad, 2011) secara garis besar menjelaskan bahwa media 

pembelajaran adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

sehingga membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

sikap. 

Media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah (Hamalik, 1994: 23). Hal ini 

sependapat dengan Sudjana (2005: 7) yang menyatakan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu mengajar, yaitu untuk menunjang penggunaan 

metode mengajar yang digunakan oleh guru. 

Menurut Sadiman (1990) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dan dengan 

demikian terjadilah proses belajar. Menurut Ibrahim, media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memberikan rangsangan sehingga terjadi 

interaksi belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan instruksional tertentu. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan keamanan peserta didik, sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses pada dirinya. 

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari seorang guru kepada siswa yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa, sehingga terjadi proses pembelajaran. 

 

Karakteristik Media Pembelajaran 

Setiap jenis pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan 

yang lainnya (Kemp:1985) menjelaskan karakteristik media pembelajaran 

menurut jenisnya, yaitu: 

a. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. 

b. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. 

c. Media audio visual merupakan kombinasi audio visual atau biasa disebut 

media pandang dengar. 

Sementara itu Asyhar (2013: 53-57) mengungkapkan karakteristik media 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Media visual, media yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari 

garis, bentuk warna dan tekstur. 

b. Media audio, merupakan media yang isi pesannya hanya diterima melalui indra 

pendengar. 

c. Media audio visual, media ini dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan 

suara (audio). 

d. Multimedia, media yang melibatkan beberapa jenis media untuk merangsang 

semua indra dalam satu kegiatan pembelajaran. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik media pembelajaran 

dikelompokkan sesuai dengan jenis dan penggunaannya dalam proses 

pembelajaran. 

 

Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran,Menurut Kemp dan Dayton (1985: 28), dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan uuntuk perorangan, 

kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu:  

a. Memotivasi minat atau tindakan 

Untuk memenuhi tugas motivasi media pembelajaran dapat direalisasikan 

denga teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan 

minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak (turut 

memikul tanggung jawab, melayani secara sukarela, atau memberikan 

material). Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, emosi.  

b. Menyajikan informasi  

Untuk memenuhi tugas informasi media pembelajaran dapat digunakan dalam 

rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk 

penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan 

atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, 

drama, atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton bahan 

informasi, para siswa bersikap pasif. Partisipasi yang diharapkan dari siswa 

hanya terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan mereka secara mental, 

atau terbatas pada perasaan tidak / kurang senang, netral, atau senang.  

c. Memberi instruksi 

Media bertugas sebagai instruksi dimana informasi yang terdapat dalam media 

itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam 

bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus 

dirancang secara lebih sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip 

belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Disamping 

menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa.  

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. 

Menurut Kemp dan Dayton (1985:3-4) meskipun telah lama disadari bahwa 

banyak keuntungan / manfaat penggunaan media pembelajaran, penerimaannya 

serta pengintegrasiannya ke dalam program-program pengajaran berjalan amat 

lambat. Mereka mengemukakan:  

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau 

mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Meskipun 

para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan 

penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi 

yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian 

dan latihan lebih lanjut.  

b. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat di asosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan 

keruntutan pesan, daya tarik, image yang berubah-ubah, penggunaan efek 

khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa 

dan berpikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek 

motivasi dan meningkatkan minat.  
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c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

balik dan penguatan.  

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan 

memungkinkannya di serap oleh siswa.  

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik dan jelas.  

f. Pemebelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara 

individu.  

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat ditingkatkan.  

h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif. Beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting 

laindalamprosesbelajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasihat 

siswa.  

Dale (1969: 180) mengemukakan bahwa manfaat media antara lain:  

a. Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas.  

b. Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa.  

c. Menunjukkan hubungan antara mata pelajaran, kebutuhan, dan minat siswa 

dengan meningkatnya motivasi belajar.  

d. Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa.  

e. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa.  

f. Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan 

melibatkan imajenasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatnya 

hasil belajar.  

g. Memberikan umpan balik yang diperlukan sehingga dapat membantu siswa 

menemukan seberapa banyak yang telah mereka pelajari.  

h. Melengkapi pengalaman yang kaya, dengan pengalaman itu konsep-konsep 

yang bermakna dapat dikembangkan. 

i. Memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan 

pembelajaran nonverbalistik dan dan membuat generalisasi yang tepat.  

j. Menyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan 

jika mereka membangun struktur konsep dan sistem gagasan yang bermakna.  

Sudjana (2005: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa yaitu:  

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar.  

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa sehingga memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran.  

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran.  
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d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memamerkan, dll.  

Hamalik (1994: 15) merincikan manfaat media pendidikan sebagai 

berikut:  

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir oleh karena itu 

mengurangi verbalisme.  

b. Memperbesar perhatian siswa.  

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena 

itu membuat pelajaran lebih mantap.  

d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri dikalangan siswa.  

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar 

hidup.  

f. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa.  

g. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar.  

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan mengenai manfaat media 

pembelajaran yaitu:  

a. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar.  

b. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dan lingkungannya.  

c. Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

 

Media Pembelajaran Manipulatif 

Media pembelajaran manipulatif merupakan alat yang digunakan guru 

untuk membantu (scafold) proses belajar siswa tentang konsep matematis 

(Westenskow, tanpa tahun). Alberta Government mengartikan media manipulatif 

sebagai segala objek konkret yang dapat memberikan siswa kesempatan untuk 

mengeksplorasi ide secara aktif, pendekatan praktek. Sedangkan Depdikbud 

menyebutkan media manipulatif dengan alat peraga, yaitu alat yang dapat 

dipertunjukkan dalam KBM  dan berfungsi sebagai pembantu untuk memperjelas 

konsep atau pengertian contoh benda (Ditsardik Depdikbud; 1980). Sehingga dari 

berbagai definisi atau pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

manipulatif adalah perangkat pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar 

dengan tujuan untuk membantu siswa mengeksplorasi ide secara aktif oleh siswa 

untuk membantu memperjelas konsep atau pengertian contoh benda. 

Penelitian-penelitian yang telah ada mengenai efek penggunaan media 

(virtual atau manipulatif) menunjukkan tren positif terhadap hasilnya. Penelitian 

yang dilakukan oleh (West, 2001:36) menyimpulkan bahwa pengalaman bekerja 

dengan media virtual dan objek konkret menyebabkan siswa dapat 

mengembangkan pemahaman relasional dari konsep abstrak. Siswa selanjutnya 

dapat mengaplikasikan rumus dengan logis dan pemahaman yang lebih lengkap 

yang berdampak positif terhadap hasil. Penelitian lain dilakukan oleh Marshall dan 

Paul (2008) menyimpulkan bahwa pembelajaran manipulatif dalam matematika 

dapat membantu siswa untuk menghubungkan konsep-konsep yang dikembangkan 
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melalui ide-ide yang dimiliki. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hunt, dkk 

(2011) dapat ditarik kesimpulan bahwa 76% responden menyatakan bahwa media 

konkret manipulatif mudah digunakan dan 82% menyatakan media konkret 

manipulatif membantu untuk memahami konsep. 

 

Permainan Monopoli 

Permainan monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal 

di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk mengusai 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 uang sewa yang jumlahnya juga 

sudah ditetapkan. 

 

Untuk memainkan Monopoli, dibutuhkan peralatan-peralatan sebagai berikut: 

1. Bidak-bidak untuk mewakili pemain. Dalam kotak Monopoli disediakan 5 

bidak (atau lebih) yaitu topi, setrika, anjing, kapal perang, mobil, gerobak, 

gelas, meriam, kuda dan sepatu. 

2. Dua buah dadu bersisi enam. 

3. Kartu hak milik untuk setiap properti. Kartu ini diberikan kepada pemain yang 

membeli properti itu. Di atas kartu tertera harga properti, harga sewa, harga 

gadai, harga rumah dan hotel. 

4. Papan permainan dengan petak-petak:  

a. 22 tempat, dibagi menjadi 8 kelompok berwarna dengan masing-masing dua 

atau tiga tempat. Seorang pemain harus menguasai satu kelompok warna 

sebelum ia boleh membeli rumah atau hotel. 

b. 4 stasiun kereta. Pemain memperoleh sewa lebih tinggi bila ia memiliki 

lebih dari satu stasiun. Tapi di atas stasiun tidak boleh dibangun rumah atau 

hotel. 

c. 2 perusahaan, yaitu perusahaan listrik dan perusahaan air. Pemain 

memperoleh sewa lebih tinggi bila ia memiliki keduanya. Rumah dan hotel 

tidak boleh dibangun di atas perusahaan. 

d. Petak-petak Dana Umum dan Kesempatan. Pemain yang mendarat di atas 

petak ini harus mengambil satu kartu dan menjalankan perintah di atasnya. 

5. Uang-uangan Monopoli. 

6. 32 rumah dan 12 hotel dari kayu atau plastik. Rumah biasanya memiliki warna 

hijau, hotel warna merah. 

7. Kartu-kartu Dana Umum dan Kesempatan. 

8. Aturan Permainan 

9. Cara bermain :  

Sebelum bermain, setiap pemain mendapat uang dari BANK. Permainan 

dimulai dengan melemparkan dadu. Apabila seorang pemain memperoleh 

angka dadu tertinggi dari lawannya, maka ia berhak memulai permainan. 

Saat pemain mendarat disalah satu kolom maka pemain berhak membeli atau 

tidak kolom tersebut. Jika pemain berhenti di kolom milik pemain lain,maka 

pemain tersebut ia harus membayar sewa tanah secara utuh sesuai yang tertera 

pada petak. 
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bagi para pemain yang berhenti di wilayah penjara, harus membayar denda. 

Permainan akan selesai apabila hanya tersisa satu orang pemain yang 

mempunyai banyak harta atau waktu permainan habis. Pemain yang memiliki 

uang dan aset paling banyak adalah pemenang permainan. 

 

Pengembangan Monopoli Matematika 

Permainan Monopoli yang dikembangkan tidak jauh berbeda dengan 

permainan monopoli pada biasanya. Perbedaan yang paling mendasar adalah saat 

berada di atas petak tertentu, pemain harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu 

untuk bisa membeli tanah petak yang diduduki, dan apabila jawabannya salah 

maka pertanyaan bisa diajukan kepada pemain lain secara bergantian. Berikut 

spesifikasi produk yang akan dihasilkan:  

Satu set Monopoli yang terdiri dari :  

a. Papan permainan (berupa banner yang sudah didesain) berbentuk persegi 

ukuran 1m x 1m 

 
Gambar 1. Desain Monopoli Matematika 

 

yang dilengkapi dengan petak-petak menerangkan: 

“Tanah Bangunan (materi matematika)” dalam hal ini materi yang dipilih adalah 

persamaan linear satu variabel. Sehingga kolom yang ada bertuliskan suatu kata 

yang berhubungan dengan persamaan linear variabel seperti kata KONSTANTA, 

VARIABEL, NILAI KEBENARAN, dll. 

Kesempatan&Dana Umum (berisi tentang motivasi dan nilai-nilai moral bagi 

siswa serta instruksi yang harus dilakukan pemain) 

Bayar SPP (Kewajiban yang harus dibayar sebagai wujud tanggung jawab dan 

kepatuhan siswa terhadap peraturan) 

Tahukah Anda (Berisi informasi seputar pengetahuan matematika) 

Kenalan Yuk (Berisi tentang ilmuwan dan tokoh matematika) 

Who am I(Belajar mengenali materi atau unsur dari matematika) 

Tebak Angka (menebak suatu angka berdasarkan petunjuk yang diberikan) 

b. Bantal Dadu 

c. 32 buah biji rumah warna hijau dan 12 hotel dengan warna merah 
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d. 1 set kartu Dana Umum 

 
Gambar 2. Dana Umum 

e. 1 set kartu Kesempatan 

 
Gambar 3. Kesempatan 

f. Kartu hak milik “Tanah Bangunan (materi matematika)” dengan keterangan 

mengenai kompleks harga, sewa dan hipotiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Contoh Kartu Hak Milik 

 

g. Uang permainan dari berbagai nilai 

h. Daftar pertanyaan (terdiri dari 3 pilihan tipe pertanyaan, yaitu benar atau salah, 

pilihan ganda, serta uraian) 

i. Petunjuk permainan 

 

DANA UMUM 

KARENA ANDA JUARA KELAS ANDA 

MENERIMA 10 DARI MASING” SISWA 

 

KESEMPATAN 

MELANGGAR TATA TERTIB SEKOLAH 

MASUK BK 

KONSTANTA 

 

Persewaan 

 Tanah saja  20 

 1 Rumah  100 

 2 Rumah  300 

 3 Rumah  750 

 4 Rumah  925 

 1 Hotel   1100 

 

Kalau memiliki satu persil 

Sewanya 2 kli lipat 

 

Harga 1 Rumah 150 

Harga 1 Hotel 150 + 4 rumah 

Harga hipotik 120 

KOEFISIEN 

 

Persewaan 

 Tanah saja  18 

 1 Rumah  90 

 2 Rumah  250 

 3 Rumah  700 

 4 Rumah  875 

 1 Hotel   1050 

 

Kalau memiliki satu persil 

Sewanya 2 kli lipat 

 

Harga 1 Rumah 150 

Harga 1 Hotel 150 + 4 rumah 

Harga hipotik 110 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pemilihan media yang tepat merupakan salah satu kunci untuk 

tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

Media pembelajaran manipulatif adalah perangkat pembelajaran 

yang digunakan dalam kegiatan belajar dengan tujuan untuk 

membantu siswa mengeksplorasi ide secara aktif oleh siswa untuk 

membantu memperjelas konsep atau pengertian contoh benda. 

Pengalaman bekerja dengan media virtual dan objek konkret 

menyebabkan siswa dapat mengembangkan pemahaman 

relasional dari konsep abstrak. Siswa dapat mengaplikasikan 

rumus dengan logis dan pemahaman yang lebih lengkap yang 

berdampak positif terhadap hasil. Selain itu, media manipulatif 

mudah untuk digunakan. Media monopoli matematika 

merupakan media manipulatif yang bisa dijadikan sebagai 

alternatif media pembelajaran dalam kelas. 

Berdasarkan kajian teori di atas, maka saran yang 

direkomendasi, yaitu : (1)  hasil pengembangan berupa 

permainan monopoli matematika ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran matematika 

siswa Sekolah Menengah Pertama; (2) uji coba media 

pembelajaran yang dikembangkan sebaiknya dilakukan pada 

kelompok kecil dan (3) pokok bahasan media pembelajaran yang 

dikembangkan tidak terbatas pada satu pokok bahasan serta bisa 

dikembangkan kedalam media berbasis komputer atau 

permainan pada handphone android. 
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Abstrak 

 Metakognisi secara umum dipahami sebagai berpikir tentang 

apa yang dipikirkan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran seseorang 

tentang apa yang dipikirkan dan pengaturan kesadaran tersebut dalam 

menyelesaikan tugas. Pada pembelajaran matematika di sekolah dasar, 

kemampuan metakognisi akan memberi dampak yang kuat pada 

pemahaman terhadap materi pelajaran dan kemampuan pemecahan 

masalah, sehingga sangat relevan bila kemampuan metakognisi dapat 

dilatihkan kepada siswa. Siswa sekolah dasar menurut Piaget masih 

berada pada taraf berpikir operasional konkrit, sehingga pemahaman 

terhadap suatu konsep hanya dapat berjalan dengan baik bila dapat 

disajikan secara konkrit, salah satunya adalah melalui penggunaan alat 

peraga. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika di 

sekolah dasar dapat meningkatkan performa siswa ketika berlangsung 

proses belajar dan perbaikan capaian hasil belajar. Peningkatan hasil 

belajar dapat dicapai karena siswa dapat membangun pengetahuan 

tentang suatu topik berdasarkan pemahaman yang kuat terhadap 

struktur penyusun pengetahuan tersebut, dan kemudian dapat 

memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan uraian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) kemampuan metakognisi 

merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian 

untuk memperbaiki performa siswa dalam belajar matematika, (2) 

proses pembelajaran matematika memanfaatkan alat peraga dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan metakognisi siswa 

sekolah dasar. 

Kata kunci: metakognisi, pembelajaran matematika, performa belajar 

 

 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan suatu usaha 

sungguh-sungguh yang dilaksanakan untuk memberi bekal pengetahuan dasar 

matematika kepada siswa yang nantinya  berguna dalam membangun pengetahuan 

baru dan dalam memecahkan masalah. Pemikiran ini telah dilaksanakan oleh 

segenap pihak terkait khususnya guru secara terstruktur sesuai ketentuan dalam 

kurikulum yang berlaku.  

Usaha yang dilakukan guru dalam pembelajaran matematika ternyata 

cukup banyak mengalami tantangan, baik bersumber dari siswa, dari guru, dari 

materi matematika itu sendiri, dari ketersediaan sarana dan prasarana, dan 

sebagainya. Salah satu tantangan penting yang secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap faktor lainnya adalah sifat matematika yang 

abstrak. Sebagaimana di ketahui matematika merupakan satu-satunya mata 
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pelajaran di sekolah dasar yang obyeknya abstrak. Keadaan ini menjadi masalah 

tersendiri bagi siswa karena siswa SD ada pada kisaran usia 6 – 12 tahun, yang 

menurut Piaget masih berada dalam tahap berpikir operasional konkrit 

(Hergenhahn dan Olson, 2008: 318). Ciri utama seseorang yang berada pada tahap 

ini adalah pemahaman terhadap konsep abstrak hanya dapat dibangun apabila 

dapat direpresentasikan melalui objek-objek konkrit. Keadaan ini menyadarkan 

tentang mengapa banyak siswa SD tidak menyukai belajar matematika.  

Fakta tersebut di atas merupakan dilema tersendiri, karena di satu sisi 

siswa harus belajar matematika yang merupakan salah satu bekal pengetahuan 

dasar yang penting untuk membangun struktur kognitifnya dimasa depan, 

sementara di sisi lain matematika masih berada diluar jangkauan berpikir siswa 

karena semua objek matematika (terdiri atas fakta, konsep, prinsip, dan algoritma) 

bersifat abstrak. Jadi merupakan sesuatu yang wajar bila siswa memandang 

matematika sebagai pelajaran yang sulit. 

Keadaan tersebut di atas merupakan salah satu tantangan paling penting 

yang dihadapi guru dalam mengajarkan matematika kepada siswa. Langkah yang 

mesti dilakukan adalah perlu dibangun jembatan yang dapat menghubungkan dua 

situasi yang saling berseberangan tersebut yakni sifat abstrak matematika dengan 

tahap berpikir operasional konkrit siswa. Di sinilah pentingnya penggunaan alat 

peraga pembelajaran matematika. 

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika memungkinkan 

konsep matematika yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk yang konkrit, 

sehingga siswa dapat terlibat secara langsung dalam melakukan eksplorasi 

berpikirnya untuk memahami suatu konsep yang sedang dipelajari. Keterlibatan 

siswa ini baik secara fisik maupun pikirannya akan mebangun kesadaran terhadap 

semua tahap membangun konsep. Kesadaran ini penting karena siswa dapat 

mengetahui pola pikir setiap langkah dan dapat menentukan alternatif langkah 

yang mesti dilakukan ketika menghadapi suatu masalah. Hal inilah yang 

dikatakan bahwa siswa dapat mengatur berpikirnya. Menurut Gartman dan 

Freiberg (1993) Proses menyadari dan mengatur berpikir diri sendiri tersebut, 

dikenal sebagai metakognisi. 

 

METAKOGNISI DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

Metakognisi memiliki dua dimensi, yakni (1) pengetahuan metakognitif 

dan (2) pengaturan kognitif. Menurut Brown (Gama, 2004) pengetahuan 

metakognitif perkembangannya dipengaruhi oleh usia, sedangkan pengaturan 

kognitif perkembangannya relatif bebas dari pengaruh usia tetapi lebih 

dipengaruhi oleh situasi dan tugas. Keadaan ini menunjukan bahwa pengetahuan 

metakognitif seseorang dapat berkembang mengikuti pertambahan waktu dan 

pengalaman belajarnya. Jadi pengetahuan metakognitif seseorang dapat 

berkembang meski tidak melakukan usaha latihan secara terencana yang khusus 

untuk meningkatkannya.  

Hal berbeda terjadi pada pengaturan kognitif, yakni kemampuan seseorang 

pada dimensi ini relatif bebas dari pengaruh usia. Keadaan ini berarti bahwa 

perkembangan kemampuan pengaturan kognisi seseorang mesti diperoleh melalui 

usaha sungguh-sungguh untuk melatihnya. Peranan guru dalam hal ini penting 

dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat 

membangkitkan dan mendorong siswa agar dapat mengatur kognisinya dengan 
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memperhatikan situasi dan tugas yang diberikan. Selanjutnya Brown (Gama, 

2004) mengemukakan bahwa kemampuan pengaturan kognisi seseorang bersifat 

tidak stabil, sehingga kemampuan ini perlu dibangkitkan terus menerus. Keadaan 

ini merupakan alasan penting yang mesti diperhatikan guru dalam membantu 

siswa meningkatkan kemampuan metakognisinya. 

Pentingnya melatih kemampuan metakognisi siswa juga telah menjadi 

perhatian para ahli psikologi kognitif, yakni dengan menganjurkan bahwa strategi 

metakognitif perlu diberikan kepada siswa melalui pengalaman belajar 

matematika (Desoete, 2007). Dengan alasan tersebut, guru diharapkan dapat 

melatihkan kemampuan metakognisi siswa pada pembelajaran matematika yang 

dilaksanakannya, termasuk dalam pemecahan masalah.  

Pelajaran matematika dalam hal ini dipilih sebagai sarana yang baik dalam 

melatih kemampuan metakognisi siswa. Salah satu alasan penting adalah struktur 

berpikir yang mesti dilakukan ketika belajar atau memecahkan masalah 

matematika. Polya (1973) menyajikan langkah-langkah pemecahan masalah 

yakni: (1) memahami masalahnya, yaitu pernyataan verbal dari masalah harus 

dipahami dengan baik terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya, 

(2) menentukan rencana, yaitu rencana pemecahan yang akan dilakukan meliputi 

kerangka pemecahan, bentuk perhitungan, komputasi, atau susunan yang harus 

dikemukakan untuk memperoleh sesuatu yang belum diketahui (3) melaksanakan 

rencana, yaitu melaksanakan kerangka umum yang telah dirumuskan pada 

rencana kedalam langkah-langkah pemecahan, perhitungan atau penyusunan 

untuk memperoleh hasil yang tepat, (4) melihat kembali (looking back), yaitu 

melakukan peninjauan kembali terhadap proses pemecahan masalah yang 

dilakukan.  Penerapan langkah-langkah tersebut dalam pemecahan masalah 

matematika akan mengantarkan siswa menyadari proses berpikirnya dan dapat 

mengaturnya menuju solusi yang diharapkan. 

Keempat langkah yang dikemukakan Polya di atas memungkinkan 

terlaksananya pemecahan masalah yang sistematis dan hasilnya tidak saja berupa 

pemecahan yang benar, tetapi juga terbangunnya pola pikir yang terstruktur 

dengan baik pada diri seseorang ketika menghadapi masalah yang mesti 

dipecahkan. Bagi para siswa, keterampilan ini akan memberi manfaat yang besar 

baik untuk belajar matematika maupun untuk keperluan lainnya yang relevan. 

Polya sendiri menyebut langkah-langkah tersebut sebagai berpikir tentang proses 

(thinking about the process) yang sangat erat kaitannya dengan metakognisi. 

Terkait pelibatan aktifitas metakognisi (perencanaan, pemantauan dan 

evaluasi belajarnya sendiri) dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan, Griffin, 

dkk (2013; 20) mengemukkan bahwa terdapat dua factor utama yang menentukan 

keselarasan antara tindakan dan tujuan dalam pembelajaran, yakni: (1) penerapan 

pengetahuan metakognitif yang telah dimiliki terkait dengan tugas tertentu, 

strategi, atau kemampuan siswa untuk memilih tindakan kognitif yang sesuai 

untuk meningkatkan kualitas belajarnya, (2) reaksi metakognitif dalam 

memperoleh pengalaman internal yang subjektif sebagai hasil tindakan kognitif 

yang dilakukan siswa sesuai tingkat kemajuan belajarnya. 

Dari beberapa fakta yang dikemukakan di atas, jelas bahwa penerapan 

metakognisi dalam belajar matematika memungkinkan siswa dapat menguasai 

materi pelajaran dengan baik. Penguasaan materi pelajaran tersebut merupakan 

faktor penting yang membentuk kemampuan matematika. Sebaliknya kemampuan 
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metakognisi yang rendah akan berakibat pada kurang optimalnya kemampuan 

matematika siswa. 

Metakognisi dipandang penting dalam meningkatkan kemampuan siswa 

memahami konsep dan dalam memecahkan masalah. Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) siswa yang terampil dalam megetahui dan mengatur 

kognisinya, dan menyadari kemampuannya menunjukkan kemampuan berpikir 

lebih strategis daripada mereka yang tidak menyadari cara kerja sistem mentalnya 

(Panaoura dan Philippou, 2005). (2) Siswa dengan kemampuan metakognisi yang 

baik, melakukan kegiatan pemecahan masalah berdasarkan pada pemahaman yang 

kuat terhadap setiap langkah yang dilakukannya sehingga siswa tersebut dapat 

menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks 

(Anggo, 2010). 

 

METODE  

Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah siswa SD di Kota Kendari. Data 

diperoleh melalui observasi pelaksanaan pembelajaran dan hasil tes formatif 

setelah pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran berjalan dalam seting 

pembelajaran berbasis masalah dengan memanfaatkan alat peraga. Alat peraga 

yang digunakan merupakan hasil kreasi mahasiswa jurusan pendidikan 

matematika FKIP Universitas Halu Oleo yang dibuat khusus untuk melatih 

kemampuan metakognisi siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif untuk mengungkapkan fakta secara apa adanya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dilaksanakan pada siswa kelas IV dengan materi perkalian 

bilangan. Alat peraga yang digunakan adalah balok perkalian bilangan (baperan) 

yang didesain dan dibuat oleh mahasiswa. Sebagaimana biasanya menurut 

informasi guru, tingkat ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika 

tergolong rendah. Informasi ini yang menantang tim untuk mecoba suatu 

pembelajaran dengan memanfaatkan alat peraga. Penyaji pelajaran hari itu adalah 

mahasiswa jurusan pendidikan matematika. 

 

 
Gambar 1. Alat peraga balok perkalian bilangan (baperan) 

Pertemuan dimulai dengan mempersiapkan siswa dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya dilaksanakan penyampaian konsep perkalian 

sebagai penjumlahan berulang dengan memanfaatkan alat peraga. Siswa 

memperhatikan penyajian pembelajaran dengan seksama dan ketika diminta siapa 
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yang mau maju menunjukan bilangan yang disebut ke dalam alat peraga, hampir 

semua siswa mengacungkan tangan. Keadaan ini menunjukan tim telah berhasil 

membangkitkan sifat antusias siswa dalam pembelajaran. 

Setelah proses membangun konsep menggunakan alat peraga selesai 

dilaksanakan, selanjutnya siswa diminta untuk menunjukan hasil perkalian 

beberapa bilangan sebagai penjumlahan berulang bilangan-bilangan. Kemudian 

sampailah pada kesimpulan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. 

Guru selanjutnya mengajukan beberapa pertanyaan metakognitif terkait konsep 

perkalian diantaranya:  
Guru : mengapa perkalian itu dikatakan sebagai penjumlahan berulang?  

Siswa : (menjawab hampir serentak) karena menjumlahkan bilangan-bilangan itu   diulang-

ulang.  

Guru:  kalau begitu coba kasih contohnya 

Siswa : ini pak 3 × 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 lagi, jadi sama dengan 12. 

Guru : kalau begitu pa guru mau kasih yang lebih sulit, coba hitung 7 × 8, coba satu orang ke   

depan. 

Siswa : (para siswa mengacungkan tangan, lalu guru menunjuk salah satu diantaranya)   ke 

depan kelas langsung menuliskan:  7 × 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72. 

Guru  : apakah itu benar? 

Siswa  : (siswa menjawab serentak) benar pak 

 

Hasil ini menunjukan bahwa siswa berhasil memahami konsep perkalian 

sebagai penjumlahan berulang dengan baik, dan dapat menyadari bahwa masalah 

perkalian bilangan dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuannya 

tentang penjumlahan. Ketika guru mengatakan bahwa akan memberikan soal yang 

sulit, siswa tidak lagi memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang sulit dan 

dengan antusias ingin menunjukan bahwa itu tidak sulit. 

Fakta di atas menunjukan bahwa kemampuan siswa menyadari dan 

mengatur berpikirnya (metakognisi) dalam memecahkan masalah sangat 

membantu kesuksesannya memecahkan masalah. Di sisi yang lain, metakognisi 

dapat dilatihkan dengan baik melalui pembelajaran matematika memanfaatkan 

alat peraga. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kemampuan metakognisi merupakan salah satu faktor penting yang perlu 

mendapat perhatian untuk memperbaiki performa siswa dalam belajar 

matematika.  

2. Proses pembelajaran matematika memanfaatkan alat peraga dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan metakognisi siswa sekolah 

dasar. 
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Abstrak 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan 

media pembelajaran pada materi gradien garis yang dikemas dalam 

bentuk game. Media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan 

software Construct 2.0. Model pengembangan yang digunakan 

mengacu pada model pengembangan ADDIE yang meliputi analysis, 

design, development, implementation, dan evaluation. Hasil akhir 

pengembangan ini adalah media pembelajaran dalam format game 

yang dapat digunakan di tablet dan handphone berbasis android serta 

komputer. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Construct 2, Android 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

mansyarakat, bangsa dan Negara. Kurikulum Nasional hingga saat ini masih 

mencantumkan Matematika sebagai mata pelajaran wajib. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselengarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. 

Sesuai dengan Lampiran ke-15 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, 

salah satu kompentensi yang perlu dicapai oleh peserta didik pada mata pelajaran 

Matematika yakni menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan 

menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 

Materi persamaan garis lurus merupakan materi wajib yang disajikan pada siswa 

SMP kelas 8 serta masih digunakan di materi lainnya pada pelajaran matematika 

maupun bidang studi lainnya. Mengingat pentingnya pemahaman tentang 

persamaan garis lurus, maka pemahaman konsep perlu ditekankan dengan sebaik 

mungkin. Berdasarkan hasil penelitian Veloo dkk.  (2015) sebanyak 52 (57%) 

siswa kesulitan dalam membuat grafik persamaan garis lurus yang disebabkan 

oleh kesalahan konsep. Penyebab terbesar yang membuat siswa melakukan 

kesalahan adalah kurangnya pemahaman, prosedur yang dilupakan, kesulitan 
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mendapatkan informasi dari soal dan ketidaktelitian. Berdasarkan Owen dalam 

Darsono (2014) bahwa hanya 30% siswa yang berumur sekitar 15 tahun yang 

dapat menjawab benar ketika diminta menentukan gradien garis lurus dan tidak 

ada siswa yang menjawab dengan benar ketika ditanya mengenai garis lurus 

dengan gradien yang paralel atau tidak. Untuk itu perlu dikembangkan media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi 

persamaan garis lurus  

Paradigma pendidikan pada abad XXI mengalami sedikit pergeseran, 

pergeseran yang terjadi adalah pola pikir dan pola tindak dalam berbagai konteks 

penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran. Salah satu pergeseran 

tersebut adalah dari alat tunggal menuju alat multimedia. Jika dahulu ilmu guru 

hanya mengandalkan papan tulis untuk mengajar, maka saat ini diharapkan guru 

dapat menggunakan beranekaragam peralatan dan teknologi pendidikan yang 

tersedia (BNSP, 2010). Strategi pendidik nasional untuk menjawab tantangan 

abad XXI selain penggunan metode belajar mengajar yang kreatif dengan pilihan 

metode pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa adalah pemanfaatan 

teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan dimulai 

sejak dikembangkanya internet dan berkembang semakin pesat seiring dengan 

meluasnya pemaikan smartphone atau berbagai gadged. Media yang 

dikembangkan berupa aplikasi yang berisi materi dan permainan yang dapat 

dijalankan di smartphone. Hal ini berdasarkan  data Survei Indikator TIK pada 

Rumah Tangga dan Individu Tahun 2016, Balitbang SDM menyatakan bahwa 

kepemilikan telepon genggam oleh individu menurut umur pada urutan pertama 

pada rentang umur 16-25 Tahun dengan persentase 79% memiliki smartphone dan 

sisanya memiliki non smartphone lalu pada urutan kedua yaitu pada rentang 9-15 

Tahun dengan 77% memiliki smartphone dan sisanya memiliki non smartphone. 

Berdasarakan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik smartphone 

terbanyak berada pada rentang umur pelajar. Sehingga penggunaan media 

pembelajaran berbasis android dirasa cocok diterapkan pada pembelajaran. 

Salah satu bagian dari media yang dikembangkan adalah game mengenai 

persamaan garis lurus. Menurut (Burns, 2003) game yang digabungkan dalam 

pembelajaran matematika memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1) 

menyediakan siswa berlatih menggunakan keterampilanya, 2) memberikan cara 

siswa untuk menerapkan ide-ide matematika untuk mengatasi masalah dan 

mengembangkan pemikiran strategis, 3) membangunkan minat siswa dan 

melibatkan siswa dalam kegiatan yang menyenangkan dan tantangan. Oleh karena 

itu, pemilihan game sebagai media pembelajaran pada materi persamaan garis 

lurus diharapkan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android 

Menggunakan Software Construct 2” 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model ADDIE. 

Tahapan penelitian ini meliputi ADDIE adalah suatu akronim dari Analyze (Tahap 

Analisis), Design (Tahap Perancangan), Develop (Tahap Pengembangan), 

Implementation (Tahap Implementasi) dan Evaluate (Tahap Evaluasi). Namun 

pada penelitian ini peneliti hanya mengembangkan sampai pada tahap develop. 
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Penelitian pengembangan ini merupakan penelitian dengan model prosedural,yang 

menunjukkan langkah-langkah dari proses pengembangan produk yang berupa 

media pembelajaran multimedia berbasis game android. 

Prosedur pengembangan media pembelajaran dengan model ADDIE dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Analysis (Tahap Analisis) 

Pada tahap analisis ini peneliti mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh 

siswa dengan beberapa cara, yaitu dengan cara melakukan needs assessment 

(analisis kebutuhan), analisis karakteristik siswa dan task analysis (analisis tugas). 

Tahapan analisis ini diperoleh identifiikasi kebutuhan, karakteristik siswa, dan 

analisis tugas yang rinci didasarkan pada kebutuhan, untuk penejelasan lebih 

rincian sebagai berikut : 

a. Need Assesment (Analisis Kebutuhan) 

Pada tahap analisis kebutuhan ini, peneliti menganalisis permasalahan 

pembelajaran dengan melakukan wawancara kepada guru matematika yang 

mengajar di tingkat SMP/sederajat terkait bahan ajar yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Pada tahap ini juga menganalisis mengenai perangkat 

pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan dalam sekolah tersebut 

untuk memperhatikan perkembangan IPTEK yang semakin pesat dan 

pengaruhnya terhadap kegiatan siswa dalam pembelajaran. 

 

b. Analisis Karakteristik Siswa 

Pada tahap analisis karakteristik siswa ini, peneliti mengkji mengenai 

kompetensi siswa dalam materi persamaan garis lurus. Peneliti menganalisis 

karakteristik siswa mengenai permasalahan yang dihadapi siswa dalam materi 

persamaan garis lurus serta mencari penelitian terdahulu mengenai kesalahan 

siswa dalam materi persamaan garis lurus. 

 

c. Analisis Materi 

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dan sub-sub 

bagian materi persamaan garis lurus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Peneliti 

mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam materi yang akan disajikan dalam 

game yang dikembangkan. 

 

2. Design (Tahap Perancangan) 

Tahap perancangan pengembangan media pembelajaran dirumuskan 

berdasarkan data yang didapatkan dari tahap analisis. Di tahap ini dikembangkan 

storyboard media yang akan dikembangkan. Storyboard merupakan rancangan 

media secara umum meliputi desain template, letak menu navigasi, tombol-

tombol pendukung, fitur-fitur, serta alur penyajian materi. Desain storyboard yang 

sudah sesuai menjadi pedoman dalam mengembangkan produk lebih lanjut. 

 

3. Development (Tahap Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tindak lanjut dari storyboard yang 

sudah dibuat pada tahap perancangan. Dalam tahap pengembangan terdapat tiga 

kegiatan sebagai berikut.  

a. Pembuatan produk 
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 Dari desian storyboard, selanjutnya pengembang mengumpulkan bahan-

bahan pendukung seperti gambar, animasi, suara, video dan lain-lain Kemudian 

produk dikembangkan menggunakan software Construct 2. 

b. Validasi 

Produk yang dihasilkan dari proses ini kemudian dikaji oleh beberapa 

validator ahli media dan ahli materi. Validasi produk dilakukan untuk 

memperoleh penilaian mengenai produk dilihat dari tampilan dan navigasi serta 

cakupan materi yang disajikan. 

 

PEMBAHASAN 

Pada era teknologi modern ini segala kegiatan manusia didukung oleh 

teknologi yang semakin maju, tak terkecuali pada pembelajaran. Pembelajaran 

multimedia merupakan salah satu pembelajaran yang sedang berkembang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi untuk menjadi alat 

pendidikan yang kuat bagi pendidik atau siswa yang memiliki ketertarikan 

terhadap teknologi (Granito & Chernobilsky, 2012). Adanya multimedia 

pembelajaran, siswa dapat membagi fokusnya dalam menerima informasi, 

diantaranya mensintesis, menganalisis dan mepresentasikan informasi yang 

didapat (Emlagzoub, 2015). Inti dari pembelajaran menggunakan multimedia 

adalah pembelajaran tentang suatu materi dengan animasi yang lebih menarik agar 

proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih menarik dan 

menyenangkan. Salah satu animasi yang sering dijumpai adalah game. Pada era 

pendidikan modern saat ini game merupakan salah satu cara alternatif supaya 

siswa mendapatkan pengetahuan. Game juga memungkinkan pemainnya untuk 

membentuk pemahaman tentang materi yang rumit berdasarkan partisipasi dan 

eksperimen daripada hanya melakukan pengamatan, sehingga game memiliki 

potensi besar sebagai alat pendidikan (Marklund, 2015). Game juga dapat 

menggabungkan fitur-fitur umum pada behaviorisme, kognitivisme, 

konstruktivisme, dan psikologi sosial (Heinich, dkk., 2002). 

Berkenaan dengan rincian tahapan penelitian yang dipilih, kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1) Tahap Analisis; 2) Tahap Perancangan; 

3) Tahap Pengembangan. Secara rinci penjelasannya adalah sebagai berikut. 

 

1. Tahap Analisis 

Awal kegiatan sebelum pengembangan media pembelajaran adalah 

menganalisis materi yang akan digunakan pada media pembelajaran yaitu : 

a. Materi ini media pembelajaran yaitu mengenai materi persamaan garis 

lurus. Terkait dengan ini adalah memilih poin-poin utama dari materi 

persamaan garis lurus yang akan digunakan. 

b. Menganalisis materi persamaan garis lurus. Mengingat kegiatan penelitian 

dan pengembangan ini menghasilkan suatu produk, maka merinci materi 

agar dapat menghasilan media pembelajaran yang baik 

c. Melakukan survey mengenai pemakaian smartphone oleh siswa ketika 

berada di sekolah. 

d. Menganalisis karakteristik siswa, bahwa umur siswa yang sekitar 12-15 

tahun sudah mampu menggunakan smartphone dengan lancar. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka akan 

dikembangankan media pembelajaran dengan menggunakan software Construct 2. 
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Construct 2 merupakan salah satu software penyusun multimedia 2D. Construct 2 

tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus, karena semua perintah yang 

digunakan pada game diatur dalam EventSheet yang terdiri dari Event dan Action. 

Sehingga, untuk mengembangkan game, aplikasi, atau media dengan 

menggunakan Construct 2 tidak perlu menguasai bahasa pemrograman yang sulit. 

Project dari Construct 2 juga bias dijalankan di komputer melalui browser serta 

dapat di export dalam format APK. Berikut ini adalah tampilan Construct 2 yang 

digunakan penulis dalam mengembakan media pembelajaran. 

 

 
Gambar 1. Lembar Kerja Construct 2 pada bagian Layout 

 

 
Gambar 2. Lembar Kerja Construct 2 pada bagian EventSheet 

 

2. Tahap Perancangan 

  Media pembelajaran yang dibuat oleh penulis adalah media pembelajaran 

permainan yang bisa dimainkan di Android dengan minimum OS Android Ice 

Cream Sandwich. Terdapat beberapa bagian dari media ini yaitu materi, tutorial, 

permainan dan latihan soal. Alur penyajian materi pada media ini dimulai dari 

pengenalan gradien garis hingga menentukan persamaan garis lurus. 

 
Gambar 3. Storyboard pada bagian menu 
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Media tersebut merupakan permainan dengan satu pemain dan tiga musuh dalam 

satu levelnya. Media ini terdiri dari 3 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 

Media ini memiliki beberapa tombol dalam satu level, yaitu tombol grid, sumbu, 

restart, pause, dan keluar. Tombol grid berfungsi mehilangkan atau menampilkan 

grid dalam satu layout. Tombol sumbu berfungsi menghilangan atau 

menampilkan sumbu dalam satu layout. Tombol restart berfungsi untuk memulai 

kembali satu layout. Tombol pause berfungsi untuk memberhentikan satu layout. 

Tombol keluar berfungsi untuk keluar dari game. 

 
Gambar 4. Storyboard pada bagian game 

 

 
Gambar 5. Storyboard pada bagian tombol 

 

3. Tahap Pengembangan 

  Pada tahap ini, peneliti mengaplikasikan storyboard yang sudah dirancang 

ke dalam software Construct 2. Mulai dari bagian menu media, dibuat tema yang 

menyesuaikan dengan permainan pada media tersebut, yang terdiri dari materi, 

tutorial, game, latihan soal, bantuan, dan keluar. 

Gambar 6. Tampilan Menu 

 

Cara bermain media pembelajaran ini adalah pemain harus menembak 

musuh kapal yang bergerak segaris dengan kapal pemain. Jadi posisi kapal 
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pemain diibaratkan posisi pertama dengan koordinat (𝑥1, 𝑦1) lalu posisi kapal 

musuh diibaratkan dengan posisi kedua dengan koordinat (𝑥2, 𝑦2). Setelah 

diketahui (𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥2, 𝑦2), pemain harus mencari persamaan garis lurus yang 

melewati titik posisi kapal pemain dan titik posisi kapal musuh. Setelah 

menemukan persamaan yang diminta, pemain memasukkan ke tempat jawaban 

yang terdiri dari koofisien 𝑥, koofisien 𝑦, dan konstanta. Setelah itu, pemain 

menembak kapal musuh dengan menekan tombol shoot pada layout. Pemain 

hanya mempunyai waktu 5 detik untuk menentukan persaman garis lurus yang 

diminta sebelum musuh menembak pemain. Setiap level, pemain memiliki 

kesempatan 5 kali tertembak oleh kapal musuh sebelum akhirnya kalah. Apabila 

pemain dapat menembak satu kapal musuh dengan tepat, maka skor bertambah 

100. 

 
Gambar 7. Tampilan game pada level awal 

 

 
Gambar 8. Tampilan game ketika pemain menembak musuh 

 

Setiap level memiliki kesulitan yang bertahap, semakin tinggi level 

permainannya maka semakin sulit pula persamaan garis lurus yang harus dicari. 

Contohnya pada level 2 ini, posisi kapal pemain tidak lagi di koordinat (0,0) 

melainkan bergeser menjadi (8,0). 

 

 
Gambar 9. Tampilan game pada level lanjutan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengembangan media pembelajaran dengan metode 

ADDIE yang dimodifikasi yaitu dengan tahap analisis, perencanaan dan 

pengembangan, menghasilkan media pembelajaran berbasis android dengan 

menggunakan Construct 2 pada materi persamaan garis lurus. Media tersebut 

berisi materi persamaan garis lurus, permainan persamaan garis lurus dan latihan 

soal. Media ini membantu siswa memahami materi persaman garis lurus dengan 

cara menyampaikan materi dengan menggunakan animasi dan permainan yang 

secara tidak langsung membuat siswa berlatih menentukan persamaan garis lurus. 

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi guru untuk mendampingi 

peserta didiknya dalam menggunakan media ini, karena diperlukan penjelasan-

penjelasan tentang cara penggunaan media tersebut. Bagi pengembang media 

lainnya, peneliti memberikan saran untuk lebih memberikan animasi yang 

menarik pada penyajian materi serta pemberian berbagai macam level permainan 

pada media ini. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir 

kritis siswa ketika memecahkan masalah aljabar. Proses berpikir kritis 

siswa dilihat dari enam unsur dasar dalam berpikir kritis yaitu focus 

(fokus), reason (alasan), inference (kesimpulan), situation (situasi), 

clarity (kejelasan), dan overview (peninjauan) melalui kegiatan 

pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya. Subjek sebanyak 2 

siswa (S1 & S2) kelas IX-7 SMPN 5 Malang yang berkemampuan 

tinggi dan berkemampuan rendah. Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui proses berpikir kritis siswa adalah tes individu berupa soal 

pemecahan masalah dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data yang lebih mendalam terkait proses berpikir kritis 

siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada langkah memahami masalah, S1 & S2 melakukan kriteria 

focus (fokus), reason (alasan) dan situation (situasi). Langkah 

menyusun strategi, keduanya tidak menuliskan strategi secara 

eksplisit, namun telah tercermin dalam pekerjaan mereka. Langkah 

melaksanakan strategi, S1 & S2 melakukan kriteria clarity (kejelasan), 

kriteria situation (situasi), dan kriteria inference (kesimpulan). 

Langkah mengecek kembali hasil, S1 melakukan kriteria overview 

(peninjauan) sedangkan S2 tidak melakukan kriteria tersebut. S1 dapat 

dikatakan melakukan proses berpikir kritis dan S2 belum dapat 

dikatakan melakukan proses berpikir kritis. 

Kata kunci : berpikir kritis, proses berpikir kritis, pemecahan 

masalah polya. 

 

 

Memecahkan suatu masalah tidak hanya menjadi tujuan belajar 

matematika, tetapi juga sarana utama untuk membantu memecahkan masalah di 

kehidupan sehari-hari. Masalah matematika tidak hanya membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir mereka, tetapi juga membantu mereka 

untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam memecahkan masalah di 

kehidupan sehari-hari (Pimta, dkk: 2009). Begitu juga menurut Aljaberi & Gheith 

(2016) bahwa memecahkan masalah adalah salah satu kegiatan kognitif yang 

paling penting untuk seseorang yang dapat digunakan dalam berbagai konteks 

kehidupan dan dapat disesuaikan kepada semua aspek kehidupan. Melalui 

pemecahan masalah, para siswa akan mendapatkan pengalaman, kekuatan dan 

memahami kegunaan matematika (NCTM 2000: 256). Oleh karena itu, 
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memecahkan masalah adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa 

karena memiliki manfaat positif yang dapat dipakai di semua aspek kehidupan. 

Melalui pemecahan masalah, siswa akan terlatih untuk berpikir logis dan 

berpikir secara mendalam sebelum melakukan sesuatu, mempertimbangkan 

pilihan yang ada dan mampu untuk menentukan tindakan yang seharusnya 

dilakukan. Selain itu, siswa akan menjadi lebih percaya diri untuk menyelesaikan 

masalah di berbagai situasi. Sesuai yang ada pada NCTM 2000 yaitu dengan 

memecahkan masalah matematis, siswa akan memperoleh jalan pikirnya, terbiasa 

untuk  tekun, mempunyai rasa ingin tahu dan kepercayaan diri dalam situasi yang 

asing diluar kelas matematika (NCTM 2000: 52). Salah satu dari lima standar 

proses matematika yang mendasar adalah pemecahan masalah (NCTM: 2000).  

Pemecahan masalah merupakan tugas yang metode penyelesaiannya tidak 

diketahui sebelumnya. Untuk menemukan solusi tersebut, siswa harus 

menggambarkan pemikiran mereka dan melalui proses ini mereka akan terbiasa 

mengembangkan pemahaman baru tentang matematika. Pemecahan masalah 

menurut Hamalik (2008:151-152) merupakan suatu proses mental dan intelektual 

dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan data dan informasi sehingga dapat 

diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Ini berarti pemecahan masalah 

berkaitan dengan proses mental siswa yang melibatkan kegiatan kognitif dalam 

bepikir untuk menemukan penyelesaian dari sebuah soal. 

Kebiasan siswa dalam memecahkan masalah tentu akan berdampak positif 

dalam hal proses berpikirnya. Selain itu, pemecahan masalah memerlukan 

kemampuan berpikir kritis (Schoenfield, 1992). Untuk dapat memecahkan 

masalah dengan baik, seseorang membutuhkan keterampilan berpikir kritis karena 

keduanya adalah bagian dari tujuan matematika (Zeirulista, dkk, 2016). Begitu 

juga Sabandar (2009) mengatakan, pemecahan masalah memiliki hubungan 

timbal balik dengan berpikir kritis. Sehingga, ketika siswa melakukan kegiatan 

memecahkan masalah, maka ia juga melakukan proses berpikir kritis. 

Berdasarkan uraian tersebut, berpikir kritis dan aktivitas memecahkan masalah 

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.  

Berpikir kritis menurut Ennis (1996) adalah cara berpikir reflektif 

berdasarkan nalar yang masuk akal dan difokuskan untuk menentukan apa yang 

harus diyakini dan dilakukan. Demikian pula Ennis (1995: 4) merekomendasikan 

enam unsur dasar dalam berpikir kritis yaitu focus (fokus), reason (alasan), 

inference (kesimpulan), situation (situasi), clarity (kejelasan),  overview 

(peninjauan). Dengan kata lain seseorang dikatakan telah melakukan proses 

berpikir kritis ketika melakukan enam unsur dasar tersebut. 

Proses berpikir kritis dapat dilihat melalui kegiatan memecahkan masalah 

karena berpikir kritis memiliki hubungan timbal balik dengan aktivitas 

memecahkan masalah. Menurut Polya, terdapat empat tahapan untuk 

menyelesaikan masalah matematika (NCTM: 2000), yaitu memahami masalah, 

menyusun strategi, melaksanakan strategi, dan mengecek kembali hasil yang 

diperoleh. Ketika siswa melakukan proses pemecahan masalah, pemikiran kritis 

sangat penting, sehingga setelah siswa memahami masalahnya, mereka membuat 

rencana untuk menyelesaikannya, dan dalam perencanaan tersebut, ide cemerlang 

dibutuhkan agar dapat menemukan solusinya, ide cemerlang dapat diperoleh jika 

pemikiran kritis selalu digunakan ketika melihat suatu permasalahan (In’am, 

2014). 
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Berdasarkan uraian diatas, salah satu cara untuk mengajarkan matematika 

adalah dengan memberikan suatu permasalahan matematis kepada siswa agar ia 

terbiasa untuk melakukan proses berpikir kritis. Menurut (Booth, dkk: 2014) 

siswa banyak mengalami miskonsepsi ketika mengaitkan aritmatika dengan 

aljabar sehingga mengakibatkan kesulitan ketika mengerjakan soal. Begitu juga 

dengan penelitian oleh Egodawatte (2009), siswa mengalami kesulitan ketika 

mengaitkan aritmatika dengan aljabar dikarenakan asumsi intuitif, kegagalan 

memahami sintaks aljabar, analogi dengan simbol dan gangguan dari aritmatika. 

Kompetensi aljabar penting dipelajari setiap orang, baik dalam pekerjaan maupun 

sebagai persiapan dalam pendidikannya (NCTM: 2000). Hal ini juga akan 

membantu siswa untuk menyadari bahwa matematika itu penting dan dapat 

berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, maupun sebagai pemahaman awal 

untuk materi selanjutnya. Sesuai dalam (NCTM 2000: 52) yang menyatakan 

bahwa masalah yang bagus akan memadukan berbagai topik-topik dan akan 

melibatkan pentingnya matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

proses berpikir kritis siswa ketika memecahkan masalah aljabar. Proses berpikir 

kritis siswa dilihat dari enam unsur dasar dalam berpikir kritis yaitu focus (fokus), 

reason (alasan), inference (kesimpulan), situation (situasi), clarity (kejelasan), dan 

overview (peninjauan) melalui kegiatan pemecahan masalah berdasarkan tahapan 

Polya. Subyek penelitian ini adalah 2 orang siswa kelas IX-7 SMPN 5 Malang 

yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Pemilihan subjek dalam 

penelitian ini didasarkan pada nilai murni ujian tengah semester (UTS) dan 

berdasarkan rekomendasi dari guru. Hal ini bertujuan supaya dalam kegiatan 

wawancara subjek mampu mengutarakan pemikirannya dengan baik. Subjek yang 

berkemampuan tinggi dalam penelitian ini diberi inisial S1 dan subjek yang 

berkemampuan rendah diberi inisial S2. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Instrumen 

pendukung dalam penelitian ini adalah lembar tes individual berupa soal 

pemecahan masalah dan lembar pedoman wawancara. Berikut soal tes individual 

dan wawancara: 

1. Tes yaitu teknik yang digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data 

tentang proses berpikir kritis siswa ketika memecahkan masalah aljabar. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu buah soal pemecahan 

masalah. Berikut adalah uraian soal yang digunakan dalam penelitian ini: 

Seorang pengendara sepeda mengendarai sepedanya selama 7 hari. 

Pada hari kedua, ia mengendarai sepedanya 15 km lebih jauh dari 

hari pertama. Lalu pada hari ketiga, ia mengendarai sepedanya 15 km 

lebih jauh dari hari kedua dan begitu seterusnya sampai hari ketujuh. 

Berapa jauh ia mengendarai sepeda pada hari ketujuh jika selama 7 

hari ia telah mengayuh sepedanya sejauh 560 km ? 

Soal yang akan diberikan tersebut merupakan soal pemecahan masalah 

matematika yang juga bertujuan untuk memantapkan materi aljabar. Selain 

itu, peneliti juga bermaksud untuk mengenalkan siswa pada pemahaman baru 

mengenai materi barisan dan deret. Sesuai dengan standar kemampuan 
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pemecahan masalah siswa yang pertama yaitu membangun pengetahuan 

matematika baru melalui pemecahan masalah (NCTM 2000). Berdasarkan 

soal tersebut, peneliti akan melihat proses berpikir kritis siswa yang ditinjau 

dari tahapan pemecahan masalah Polya. 

2. Wawancara yaitu sebagai teknik pendukung selain tes untuk memperoleh 

gambaran dalam menganalisis proses berpikir kritis siswa ketika memecahkan 

masalah aljabar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan proses berpikir kritis S1 & 

S2 ketika menyelesaikan masalah aljabar yang ditinjau dari kegiatan pemecahan 

masalah berdasarkan tahapan Polya. 

1. Memahami masalah 

 

 
Gambar 1: Hasil pekerjaan S1 Memahami Masalah 

Berdasarkan pekerjaan S1 pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa diawal 

pekerjaannya ia menuliskan dengan jelas informasi yang terdapat dalam soal.  

Berikut sepenggal wawancara dengan S1. 
Tabel 1: Kegiatan Wawancara dengan S1 

P : Coba jelaskan apa yang kamu tuliskan mengenai informasi pada soal tersebut? 

S1 : Sepertinya soal ini mengenai barisan dan deret, saya baru belajar beberapa hari lalu 

dengan guru les privat saya, di sekolah belum diajarkan. 

P : Oh begitu, jadi sebelumnya sudah belajar barisan dan deret. Lalu kenapa menulisnya 

seperti itu? Coba jelaskan. 

S1 : 𝑆7 = 560 yang berarti selama 7 hari pengendara sepeda itu telah berkendara sejauh 

560 km dan 𝑈2 = 𝑈1 + 15 karena pada hari kedua pengendara sepeda itu telah 

menempuh 15 km lebih jauh dari hari sebelumnya. 

P : Jadi, 𝑆7 berarti apa? Dan 𝑈1, 𝑈2 itu maksudnya apa? 

S1 : 𝑆7 dimisalkan sebagai jumlah total yang ditempuh selama 7 hari Pak dan 𝑈1 itu 

misalkan hari pertama, 𝑈2 itu hari kedua. 

P : Baik. Jadi kamu menggunakan strategi apa ya dik? 

S1 : Menggunakan barisan dan deret Pak. 

P : Apakah kamu terpikir untuk menggunakan strategi yang lain waktu tadi mengerjakan 

soal ini? 

S1 : Sempat sih Pak terpikir cara permisalan, tapi karena ingatnya yang terakhir cara ini ya 

saya pakai saja ini mumpung masih ingat (dengan sedikit senyum). 

 

Dari hasil pekerjaan dan wawancara, S1 telah memahami soal dengan baik 

sekaligus melakukan kriteria berpikir kritis focus (fokus) karena S1 mampu 

memfokuskan pemikiran/keyakinannya untuk menggambarkan poin-poin penting 

dalam soal menjadi sebuah argumen yang sesuai dengan permasalahan tersebut. 

Kriteria reason (alasan) juga muncul karena S1 mampu memberikan alasan untuk 

menggunakan konsep barisan dan deret dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, 

kriteria situation (situasi) juga muncul karena S1 mampu menggunakan semua 

fakta/informasi yang tertera pada soal. 
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Gambar 2: Hasil Pekerjaan S2 Memahami Masalah 

 

Berdasarkan pekerjaan S2 pada Gambar 2 terlihat bahwa ia telah memahami 

soal yang diberikan, namun tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan di dalam soal secara eksplisit. S2 tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal seperti yang dilakukan oleh S1. Ia hanya langsung 

membuat sebuah persamaan seperti pada gambar 2 diatas. Berdasarkan langkah 

Polya 1 (NCTM 2000), memahami masalah dapat diartikan dengan membaca soal 

maka siswa mampu memahami maksud soal kemudian menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Selain itu, S2 cukup lama dalam memahami 

masalah dan itu terlihat ketika hendak menulis jawaban.  

Berikut sepenggal wawancara dengan S2. 

 
Tabel 2: Kegiatan Wawancara dengan S2 

P : Coba jelaskan apakah kamu paham dengan soal ini? 

S2 : Ya Pak, saya menjumlahkan Senin sampai Minggu samadengan 560 karena pengendara 

itu menempuh jarak 560 km. 

P : Oh jadi kamu memisalkan kalau tujuh hari itu adalah Senin hingga Minggu?   

S2 : Iya Pak, tidak apa-apa kan ya? 

P : Ya, tidak apa-apa kok kamu sudah memahami soal sesuai ceritanya. Lalu apa tujuan dari 

soal itu? 

S2 : Tujuannya untuk mencari tahu berapa jauh pengendara itu di hari Minggu kan Pak? 

P : Betul, tapi kenapa tidak dituliskan di pekerjaanmu? 

S2 : Oh iya Pak, karena saya terbiasa langsung mengerjakan saja. 

P : Lalu bagaimana kamu bisa mengetahui seberapa jauh pengendara itu berkendara di hari 

minggu? 

S2 : Dengan aljabar Pak, nanti menggunakan cara permisalan. 

P : Jadi, strategimu menggunakan permisalan bentuk aljabar ya?apa tadi terpikir strategi 

yang lainnya? 

S1 : Iya Pak, tadi saya langsung terpikirkan strategi seperti ini Pak. 

 

Dari hasil pekerjaan dan wawancara, S2 telah memahami soal dengan baik 

dan melakukan kriteria berpikir kritis focus (fokus) karena S2 mampu 

memfokuskan pemikiran/keyakinannya untuk menggambarkan poin-poin penting 

dalam soal menjadi sebuah argumen yang sesuai dengan permasalahan tersebut. 

Selain itu juga, kriteria reason (alasan) juga muncul karena S1 mampu 

memberikan alasan yang sesuai terkait informasi yang ia tulis dengan strategi 

untuk menyelesaikan soal. Meskipun ia tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

pada soal, namun dari wawancara, ia telah mengerti tujuan dari soal tersebut 

sehingga ia juga telah melakukan kriteria situation (situasi) dalam proses 

berpikirnya. 

Berdasarkan langkah Polya memahami masalah, S1 dan S2 telah 

melakukan kriteria berpikir kritis focus (fokus) untuk 

menggambarkan/menuliskan poin-poin penting beserta reason (alasan) yang 

sesuai dengan permasalahan, dan juga kriteria situation (situasi) sesuai 

fakta/informasi yang tertera dalam soal. Swart dan Perkin (Hassoubah, 2004) 

mengemukakan bahwa berpikir kritis dapat diartikan sebagai mencari dan 
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mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai alasan yang 

dapat mendukung suatu penilaian. 

 

2. Menyusun strategi 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara dengan S1 dan S2, mereka 

berdua tidak menuliskan secara eksplisit mengenai strategi yang mereka gunakan. 

Setelah memahami masalah dengan menuliskan informasi-informasi di dalam 

soal, mereka langsung mencoba menyelesaikan soal tersebut. Pada dasarnya 

mereka telah memahami cara yang akan mereka gunakan untuk menemukan 

penyelesaian. Hal itu dapat dilihat dari langkah memahami masalah pada 

penjelasan sebelumnya. Selain itu dari wawancara (Tabel 1 dan Tabel 2), 

mencerminkan bahwa S1 menggunakan strategi terkait konsep barisan dan deret 

(dapat dilihat di Gambar 1). Sedangkan S2 menggunakan strategi aljabar yang ia 

pahami dengan cara permisalan (dapat dilihat di Gambar 2). S1 dan S2 telah 

mampu memilih strategi, memahami soal, merepresentasikan soal ke bentuk 

simbol, dan membuat keputusan dari permasalahan yang disajikan dalam soal 

dengan membuat suatu permisalan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Kalelioglu 

dan Gulbahar (2014) yaitu berpikir kritis merupakan suatu keterampilan berpikir 

yang terkait dengan pengambilan keputusan. 

 

 
Gambar 3: Hasil Pekerjaan S1 Melaksanakan Strategi 

 

3. Melaksanakan strategi 

Selanjutnya, S1 mulai menyelesaikan soal dengan strategi yang telah 

dipilih. Dapat dilihat dari pekerjaan S1 pada Gambar 3, bahwa ia menggunakan 

informasi-informasi yang dituliskan pada langkah memahami masalah, sehingga 

ia memperoleh jawaban yaitu di hari ketujuh pengendara tersebut telah berkendara 

sejauh 125 km. Proses memperoleh jawaban itu dipengaruhi oleh pemahaman 

konsep, metode prosedural, dan representasi simbol yang baik oleh S1 terkait 

aljabar. Pekerjaan yang dihasilkan oleh S1 telah sesuai dengan situasi 

permasalahan pada soal dan menghasilkan jawaban yang benar. Lesh dkk (1987) 

mengungkapkan bahwa keterampilan representasi simbolis akan dapat dilakukan 

oleh karena keterampilan mengubah masalah ke dalam formula aritmatika. Selain 

itu, Manly dan Ginsburg (2010) mengungkapkan, pemahaman konseptual dan 

kemampuan memecahkan masalah adalah keahlian penting yang harus menjadi 

inti dari seperangkat keterampilan dasar.  

Berikut sepenggal wawancara dengan S1. 

 

 
Tabel 3: Kegiatan Wawancara dengan S1 

P : Bagaimana menurutmu soal ini? Apakah kamu sulit memahaminya atau mudah? 
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S1 : Awalnya saya agak lama Pak memahaminya, dua kali saya membaca soal, ternyata saya 

teringat kalau beberapa hari lalu pernah diajari ini oleh guru les saya. Karena saya 

masih ingat, saya pakai itu. Saya jarang berlatih soal cerita seperti ini karena kurang 

suka (dengan sedikit tertawa). 

P : Baik. Lalu kenapa kamu tulis 𝑈1 = 𝑥 ? dan coba jelaskan rumus 𝑆7 yang kamu pakai itu. 

S1 : Karena kan hari pertama tidak diketahui, jadi saya misalkan dengan x. Hari kedua 15 km 

lebih jauh dari hari pertama, jadi kan 𝑈2 = 𝑈1 + 15. Untuk yang 𝑆7 itu seingat saya 

rumus deret aritmatika, saya gunakan untuk mencari x nya. Tinggal memasukkan nilai 

560 dan 𝑈1 = 𝑥, 𝑈7 = 𝑥 + 90 ke rumus itu lalu dihitung seperti biasa. Saya 

mendapatkan 𝑥 = 35, jadi hari ketujuh ya tinggal memasukkan ke x nya,  90 + 35 = 

125. 

P : Lalu apa kesimpulan yang kamu peroleh? 

S1 : 𝑈7 = 125 Pak. Hari ketujuh maksut saya. 

P : Itu memang jawabannya, tapi sebaiknya kamu menuliskan kesimpulan seperti ini “jadi 

pada hari ketujuh pengendara tersebut mengayuh sepedanya sejauh 125 km”. Begitu ya 

dik. Lain kali jika mengerjakan soal pemecahan masalah kontekstual seperti ini 

dibiasakan seperti itu ya kesimpulannya. 

S1 : Baik Pak, saya mengerti.  

 

Dari hasil pekerjaan dan wawancara, S1 melakukan kriteria clarity 

(kejelasan) karena ia menuliskan pekerjaannya dalam memperoleh jawaban yang 

benar dengan jelas dari langkah-langkah mengerjakannya. Dari wawancara pada 

Tabel 3 juga terlihat bahwa ia mampu memberikan penjelasan dari proses 

pekerjaan yang ia tuliskan. Selain itu, S1 juga melakukan kriteria situation 

(situasi) karena ia mampu menggunakan semua fakta/informasi yang sesuai pada 

soal untuk membantunya memperoleh jawaban. Berdasarkan proses tersebut, 

kriteria inference (kesimpulan) juga muncul karena S1 mampu memperoleh hasil 

yang benar dan terkait dengan alasan yang benar karena hari ketujuh samadengan 

hari pertama ditambah 90 km yaitu 125 km.  

 

 
Gambar 4: Hasil Pekerjaan S2 Melaksanakan Strategi 

 

Berdasarkan ungkapan S2 dalam wawancara (Tabel 2), bahwa ia 

menggunakan aljabar dengan cara permisalan sebagai strategi yang akan ia 

gunakan dalam menyelesaikan soal. S2 mengambil keputusan dengan memisalkan 

dahulu hari Senin sejauh x km.  Kemudian, pada hari Selasa mengendarai sejauh 

(𝑥 +  15) km, hari Rabu mengendarai sejauh (𝑥 +  15 + 15) km, dan terus 

bertambah 15 km setiap harinya hingga berhenti di hari Minggu. Jika dilihat dari 

pekerjaan S1 pada Gambar 4, ia kurang teliti dalam menuliskan pekerjaannya. 
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Terlihat untuk Minggu ia hanya menuliskan Sabtu tanpa ditambah dengan 15, 

namun ia benar dalam penulisan bentuk aljabarnya yaitu (𝑥 + 90) km.  

 
Gambar 5: Hasil Pekerjaan S2 Melaksanakan Strategi 

Proses selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 5 yang menunjukkan bahwa 

S2 mensubtitusikan bentuk-bentuk aljabar yang telah ia buat. Kemudian, melalui 

proses operasi aljabar yang sudah ia pelajari sebelumnya, S2 dapat memperoleh  

nilai 𝑥 = 35. Nilai x tersebut merupakan variabel yang digunakan S2 untuk 

memisalkan pengendara menempuh sejauh x km pada hari Senin. Oleh karena itu, 

berdasarkan pekerjaan S2 tersebut dapat dikatakan bahwa pada hari Senin 

pengendara sepeda tersebut telah menempuh jarak sejauh 35 km. 

 
Gambar 6: Hasil Pekerjaan S2 Melaksanakan Strategi 

S2 mensubtitusikan nilai x yang telah ia peroleh ke dalam bentuk aljabar 

yang ia buat mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Sehingga diperoleh hari 

Senin sejauh 35 km, Selasa sejauh 50 km, Rabu sejauh 65 km, Kamis sejauh 80 

km, Jum’at sejauh 95 km, Sabtu sejauh 110 km dan Minggu sejauh 125 km. 

Memperhatikan pekerjaan S2, ia mampu menghubungkan pemodelan matematika 

yang ia gunakan dengan dunia nyata yang berguna untuknya menemukan jawaban 

yang logis dan benar. Seperti yang diungkapkan oleh Manly dan Ginsburg (2010) 

bahwa pendekatan pemodelan aljabar menghubungkan matematika dan dunia 

nyata yang menunjukkan kegunaan matematika untuk siswa sebagai latihan 

akademis. 

Berikut sepenggal wawancara dengan S2. 
Tabel 4: Kegiatan Wawancara dengan S2 

P : Bagaimana menurutmu soal ini? Apakah sulit kamu memahaminya atau mudah? 

S2 : Lumayan Pak. Tapi setelah lama berpikir akhirnya saya bisa mengerjakan dan 

memperoleh jawabannya. 

P : Coba jelaskan proses berpikir kamu untuk menemukan jawabannya. 

S2 : Awalnya saya misalkan dulu hari Senin itu x km karena belum diketahui. Hari Selasa itu 

Senin ditambah 15. Hari Rabu itu Selasa ditambah 15. Kamis itu Rabu ditambah 15. 

Jum’at itu Kamis ditambah 15. Sabtu itu Jum’at ditambah 15. Minggu itu Sabtu 

ditambah 15. Lalu tinggal di jumlahkan saja semuanya menjadi samadengan 560 karena 

seluruh jaraknya. Kemudian saya peroleh nilai x nya 35. Dan itu jarak pada hari Senin. 

Lalu saya masukkan nilai 35 itu ke dalam permisalan saya dan saya peroleh hari 

Minggu itu jaraknya 125 km. 

P :Baik. Untuk kesimpulan akhirnya bisa ditambah kan kalimat seperti “jadi pada hari 

ketujuh pengendara tersebut mengayuh sepedanya sejauh 125 km”. begitu ya. 

S2 : Baik Pak. Mengerti. 
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Dari hasil pekerjaan dan wawancara, S2 melakukan kriteria clarity 

(kejelasan) karena ia menuliskan pekerjaannya dalam memperoleh jawaban yang 

benar dengan jelas dan ia mampu memberikan penjelasan dari proses pekerjaan 

yang ia tuliskan. Selain itu, S2 juga melakukan kriteria situation (situasi) karena ia 

mampu menggunakan semua fakta/informasi yang sesuai pada soal untuk 

menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan proses tersebut, kriteria inference 

(kesimpulan) juga dilakukan oleh S2 karena ia mampu membuat kesimpulan 

dengan benar dan juga mampu mengaitkan alasan dengan kesimpulan yang ia 

buat. 

4. Mengecek kembali hasil yang diperoleh. 

Langkah mengecek kembali dilakukan oleh S1, namun tidak dilakukan oleh S2.  

Berdasarkan wawancara (Tabel 5), S2 tidak melakukan pengecekan kembali, 

menurutnya tidak perlu karena ia sudah menemukan jawaban untuk jarak yang 

ditempuh di hari Minggu dan ia merasa tidak perlu mengecek kembali.  

 

 
Gambar 7: Hasil Pekerjaan S1 Mengecek Kembali 

 

Berikut sepenggal wawancara dengan S2: 

 
Tabel 5: Kegiatan Wawancara dengan S2 

P : Apakah kamu sudah yakin jawabanmu sudah benar? 

S2 : Yakin Pak (dengan sedikit senyum), pada hari ketujuh ia berkendara sejauh 125 km 

diperoleh dari hari Sabtu ditambah 15. Kan hari Sabtu sejauh 110 km ditambah 15 km 

jadi 125 km. 

P : Apakah kamu ada acara lain untuk mengecek kebenaran jawabanmu? 

S2 : apa ya ? (siswa coba memikirkan lagi) 

P : Coba dibaca lagi soalnya. 

S2 : Oh dijumlahkan semua ya Pak? Tapi karena saya pikir sudah benar ya sudah begitu saja 

(dengan sedikit tertawa). 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara, penyelesaian yang diperoleh 

kedua subjek sudah benar sesuai permasalahan. Selain itu, dapat disimpulkan S1 

melakukan kriteria overview (peninjauan) sedangkan S2 tidak melakukan kriteria 

tersebut.  

Secara keseluruhan dari pekerjaan S1 dan S2 terlihat bahwa mereka 

memiliki representasi yang berbeda terhadap permasalahan. Hal ini dikarenakan 

pengalaman belajar yang berbeda pula. Hutagaol (2013) mengungkapkan bahwa 

ketika beberapa orang dihadapkan dalam permasalahan yang sama maka terdapat 
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kemungkinan munculnya representasi yang berbeda pula dikarenakan pengalaman 

belajar yang berbeda. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Proses berpikir kritis ketika menyelesaikan masalah aljabar diperoleh dari 

dua subjek siswa dengan melakukan tes yang terdiri dari satu soal pemecahan 

masalah dan dilanjutkan dengan wawancara. Siswa yang berkemampuan tinggi 

dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir kritis karena ia telah melakukan 

keenam unsur dasar dalam berpikir kritis yaitu focus (fokus), reason (alasan), 

inference (kesimpulan), situation (situasi), clarity (kejelasan), dan overview 

(peninjauan). Sedangkan, siswa yang berkemampuan rendah hanya tidak 

melakukan kriteria overview (peninjauan), sehingga ia belum dapat dikatakan 

melakukan proses berpikir kritis. Merujuk kepada Ennis (1996: 4) bahwa 

seseorang dikatakan telah melakukan proses berpikir kritis ketika melakukan 

keenam unsur dasar tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan untuk meneliti 

subjek yang memiliki tipe kognitif tertentu, karena ketika proses mengerjakan dan 

wawancara peneliti menemukan bahwa S1 & S2 menjawab pertanyaan dengan 

cukup lama. Hal ini bisa terkait dengan tipe kognitif yang dimiliki oleh masing-

masing siswa. Kemudian kepada praktisi pendidikan agar lebih menekankan 

pemberian soal pemecahan masalah kepada siswa agar mereka terbiasa untuk 

menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan kasus/permasalahan yang dibuat 

sebaiknya lebih dapat menggali pemahaman siswa terkait materi yang telah 

diperoleh. Selain itu, ketika siswa mengalami kebuntuan, tidak dapat menemukan 

jawaban dan dikatakan tidak melakukan proses berpikir kritis, sebaiknya 

diberikan schaffolding agar ada konfirmasi lebih lanjut mengenai permasalahan 

siswa tersebut.  
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 Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas sembilan pada masalah pola 

bilangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran kemampuan 

penalaran matematis siswa pada masalah pola bilangan dengan siswa 

dari sekolah menengah di kota Malang dengan cara pemberian tes dan 

wawancara. Subjek tes dan wawancara berjumlah 3 siswa dengan 

kemampuan matematis yang berbeda yaitu berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan tingkat 

kemampuan matematika didasarkan pada nilai murni ujian tengah 

semester (UTS) dan rekomendasi dari guru matematika. Wawancara 

dilakukan dengan tujuan untuk menjaring informasi lebih jauh 

penalaran matematis untuk masalah pola bilangan dalam pekerjaan 

subjek. Hasil penelitian menunjukkan siswa kemampuanmatematis 

tinggi dapat memenuhi empat standar penalaran matematis yaitu dapat 

menentukan suatu pola, merumuskan pola susunan, mengevaluasi 

dugaan, dan membangun dan menentukan banyak pola pada susunan 

ke-n, siswa dengan kemampuan penalaran matematis sedang hanya 

dapat menentukan suatu pola, dan siswa dengan kemampuan rendah 

tidak dapat menentukan suatu pola, merumuskan pola susunan, 

mengevaluasi dugaan, dan membangun dan menentukan banyak pola 

pada susunan ke-n. 

Kata Kunci: PenalaranMatematis, Penalaran Matematis Siswa SMP, 

Pola Bilangan. 

 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika di Indonesia adalah 

menggunakan penalaran. Penalaran didefiniskan sebagai garis pemikir logis yang 

digunakan untuk menghasilkan pernyataan dan kesimpulan untuk menyelesaikan 

masalah (Lithner, 2012). Peretz (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

yang dibutuhkan siswa pertama kali dalam proses penalaranya itu merasa “butuh” 

untuk bernalar, untuk mengembangkan sikap penalarannya, atau kebiasaan 

berfikir. Pentingnya belajar melalui pemahaman, belajar dengan pemahaman 

menjadikan siswa dapat memecahkan masalah baru yang mungkin mereka temui 

di masa depan (NCTM, 2000; de Castro, 2004). Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa untuk memahai matematika diperlukan penalaran karena menurut Jader 

(2016) penalaran terdapat pada setiap pemahaman matematika. Sedangkan 

menurut Sacramento (2008) penalaran matematis mencakup kemampuan berpikir 

secara logis saat belajar matematika dan pada disiplin ilmu lainnya. Belajar 

seharusnya merupakan kegiatan dimana siswa dapat mengonstruk pengetahuan 
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dan keterampilan melalui penemuan sendiri, bukan sekedar mengingat fakta-fakta 

(Trianto, 2011). Siswa tidak hanya mengkontruk pengetahuan tetapi juga harus 

dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar melalui 

pemahaman membuat pengetahuan melekat lebih lama dalam ingatan dari pada 

belajar melalui menghafal. 

NCTM (2000) membagi standar proses pembelajaran matematika menjadi 

lima yaitu pemecahan masalah, penalaran dan bukti, komunikasi, koneksi, dan 

representasi. Materi matematika dan penalaran merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Penalaran merupakan salah satu kompetensi yang digunakan 

dalam memahami matematika. Penalaran dibutuhkan dalam belajar matematika 

bagisiswa disemuausia (Stacey & Vincent, 2009), baik dari usia pra sekolah 

hingga perguruan tinggi. Adegoke (2013) menyatakan bahwa kemampuan 

penalaran matematis berhubungan dengan pencapaian matematika. Penalaran 

memiliki peran penting dalam pemecahan masalah (Bergqvist, dkk, 2008). 

Dengandemikianpenalaranmemilikiperanan yang penting dalam pembelajaran 

matematika dengan pemahaman. 

Dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan penalaran matematis 

mengacu pada standar penalaran matematis yang ditetapkan oleh NCTM. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa setiap penelitian yang menggunakan indikator-

indikator penalaran matematis yang mengacu pada NCTM dan disesuaikan 

dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator 

untuk mengetahui penalaran matematis siswa diantaranya adalah siswa mampu 

menemukan keteraturan pola, merumuskan generalisasi dan dugaan tentang pola 

bilangan, mengevaluasi dugaan, dan membangun dan mengevaluasi argumen 

matematis  mengenai pola bilangan. Indikator-indikator tesebut diadaptasi dari 

NCTM dan berbagai penelitian-penelitian terdahulu. 

Secara umum penalaran dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu 

penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara 

yang digunakan untuk menemukan suatu pola atau kesimpulan umum melalui 

identifikasi kasus-kasus yang spesifik. Untuk dapat menggeneralisasikan suatu 

kasus-kasus yang terjadi, perlu dilakukan pengamatan terhadap kasus-kasus 

tersebut lalu menemukan pola dan keteraturannya. Penalaran induktif dalam 

metematika sering dijumpai pada berbagai materi, salah satunya adalah materi 

pola bilangan. Materi pola bilangan diberikan pada siswa kelas sembilan semester 

ganjil dalam kurikulum 2013. Siswa dapat menggunakan penalaran induktif untuk 

mencari hubungan matematika melalui belajar pola (NCTM, 2000: 262). Orang-

orang yang bernalar dan berfikir analitis cenderung untuk mencatat pola, struktur, 

atau keteraturan dalam kedua situasi dunia nyata dan objek simbolik; mereka 

bertanya apakah pola-pola yang disengaja atau jika mereka terjadi karena suatu 

alasan; dan mereka menduga dan membuktikan (NCTM, 2000; 56). Berdasarkan 

pemaparan tentang penalarandapat dikatakan bahwa belajar pola bilangan dapat 

melatih kemampuan penalaran matematis siswa. Melalui pola bilangan siswa akan 

belajar menemukan keterkaitan antar suku dalam suatu pola untuk menentukan 

rumus suku ke-n dan kemudian menguji kebenarannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan penalaran matematis siswa yang 
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berkemampuan matematis tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan 

masalah pola bilangan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 24 Malang kelas 9-D. 

Pemilihan subyek dalam penelitian berdasarkan tingkat kemampuan matematika 

yang didasarkan pada nilai murni ujian tengah semester (UTS) pada semester 

ganjil. Subjek dikategorikan berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Pemilihan subjek penelitian juga berdasarkan atas rekomendasi dari guru 

matematika. Hal ini bertujuan supaya dalam kegiatan wawancara subjek mampu 

memberikan ide-idenya yang mereka pikirkan. Subjek yang berkemampuan tinggi 

dalam penelitian ini diberi inisial (S1), sedangkan subjek yang berkemampuan 

matematis sedang diberi inisial (S2), dan subjek yang berkemampuan rendah 

diberi inisial (S3).  

Dalam penelitian ini terdapat dua instrumen utama dan instrumen 

pendukung. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah lembar tes individual dan 

lembar pedoman wawancara. Berikut soal tes dan wawancara: 

1. Tes, yaitu teknik yang di gunakan sebagai upaya untuk memperoleh data 

tentang kemampuan penalaran matematika siswa pada masalah pola bilangan. Tes 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 2 butir soal uraian yaitu: 

1. Dapatkah kamu merepresentasikan untuk lima segitiga pertama pada pola 

bilangan segitiga? 

2. Bagaimana dengan 100 pola segitiga pertama? 

 

2. Wawancara, sebagai teknik pendukung di samping tes untuk memperoleh 

gambaran dalam menganalisis kemampuan penalaran matematika siswa pada 

masalah pola bilangan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. HasilPenelitianTahap 1 MelaluiTes 

Dari hasil tes pada ketiga siswa tersebut didapat hanya ada satu siswa (S1) 

yang mampu merepresentasikan lima pola pada bilangan segitiga pertama dengan 

benar dan dapat menemukan suku atau pola ke-100 bilangan segitiga seperti pada 

Gambar 1 

 

 
Gambar 1 Hasil pekerjaan (S1) 

 

Selain dari pekerjaan siswa, diberikan wawancara pada siswa dengan 

kemampuan matematis sedang. Berikut hasil wawancara siswa dengan 

kemampuan matematis tinggi 

 

Wawancara I 
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P : Bagaimanamenurutkamusoal yang diberikan? 

Apakahsulitdikerjakanatausoalsulitdipahami? 

S1 : Lumayanrumituntukmenyelesaikannyatapisoaltidaksulitdipahami. 

P : Apamengalamikesulitandalammenyelesaikan? 

S1 : 

Tidakkarenasetelahmengetahuidanmenggambarpolapertamasampaikelima

dapatdiketahuibentukpolaselanjutnya. 

P : Bagaimanakamubisamendapatkanpola ke-100? 

S1 : Dari polapertamasampaikelimadidapatkan 1, 3, 6, 10, 15, 

bedadarisukiperamakekedua 2, bedaduaketiga 3, danseterusnyanaiksatu-

satu, jikamencarisukuke 3 samadengan 3x (sukuselanjutnyaatau 4) / 2= 

(3x4)/2= 12/2=6. 

 

 Dari hasil tes siswa dapat merepresentasikan pola lima segitiga pertama 

pada bilangan segitiga dan mampu menemukan pola ke-100 pada soal nomor 1 

dan 2. Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa dengan kemampuan tinggi 

(S1), siswa dapat memberikan alasan terhadap jawaban mereka. Sehingga tidak 

ada kesulitan berarti dalam merepresentasikan pola bilangan segitiga.  

Hal inimenurut NCTM (2000, 262) bahwa (S1) dapat menggunakan empat 

standar penalaran induktif untuk mencari hubungan matematika melalui studi 

pola, dapat merumuskan generalisasi dan dugaan keteraturan yang di observasi, 

dapat mengevaluasi dugaan, dan dapa tmembangun dan mengevaluasi  argument 

matematika. 

Hasil pekerjaan siswa dengan kemapuan matematis sedang seperti pada Gambar 2 

 

 
Gambar 2 Hasil Pekerjaan (S2) 

 

 Selain dari pekerjaan siswa, diberikan wawancara pada siswa dengan 

kemampuan matematis sedang. Berikut hasil wawancara siswa dengan 

kemampuan matematis sedang 

 

Wawancara II 

P : Bagaimanamenurutkamusoal yang diberikan? Apakah sulit dikerjakan atau 

soal sulit dipahami? 

S2 : Rumit, soal bisa dipahami, menggambar pola segitiga agak-aga klupa.  

P : Apa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan? 

S2 : Tidak, setelah mengetahui pola dalam bilangan segitiga tinggal dimasukkan 

dalam rumus Un aritmatikasaja. 

P : Apakah pola bilangan segitiga merupakan pola aritmatika? 

S2 : Iya, karenasetiap pola memiliki beda naik satu-satu.  
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P : Seperti yang sudah dijelaskan guru, pola pada barisan aritmatika jika 

bedada risuku atau pola ke-2 dikurangi pola pertama akan sama jika pola 

ke-3 dikurangi pola ke-2 atau pola setelahnya dikurangi sebelumnya benar? 

S2 : oh… iya saya baru menyadarinya, berarti tidak bisa menggunakan 

langsung rumus untuk mencari suku aritmatika. 

 

 Dari hasil tes dan wawancara (S2), siswa mampu merepresentasikan lima 

segitiga pertama pada pola bilangan segitiga. Didukung dengan wawancara 

diperoleh bahwa (S2) beranggapan bahwa mencari pola ke-100 dapat 

mengaplikasikan rumus mencari suku ke-n pada barisanarit matika, sehingga 

siswa langsung menggunakan rumus 𝑼𝒏 =  𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒃 diperoleh 100. 

 Melalui wawancara peneliti menanyakan apakah pola bilangan segitiga 

merupakan barisan dengan pola aritmatika. (S2) baru tersadar dan bingung karena 

pola bilangan segitiga yang mereka representasikan tidak memiliki pola yang 

sama yaitu bertambah satu setiap pola, yang berarti tidak dapat menggunakan 

rumus aritmatika langsung. Stacey (1989) menyatakan bahwa sejumlah besar 

subjek mengalami kesalahan dikarenakan menggunakan metode secara prosedural 

dalam upaya generalisasi. 

Hasil pekerjaaan siswa dengan kemapuan matematis rendah seperti Gambar 3 

 

 
Gambar 3 Hasil Pekerjaan Siswa (S3) 

 

Selain dari pekerjaan siswa, diberikan wawancara pada siswa dengan kemampuan 

matematis rendah. Berikut hasil wawancara siswa dengan kemampuan matematis 

rendah  

Wawancara III 

P : Bagaimana menurut kamu soal yang diberikan? Apakah sulit dikerjakan 

atau soal sulit dipahami? 

S3 : Sulit memahami soal dan mengerjakannya. 

P : Kesulitan bagaimana yang kamualami dalam menyelesaikan? 

S3 : Seingat saya bilangan segitiga itu seperti itu, guru saya pernah menjelaskan 

tentang bilangan segitiga dan bilangan-bilangan lain seperti pola 

aritmatika dan geometri, tapi saya bingung bagaimana pola ke lima apalagi 

pola 100. 
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Pada(S3)hasiltesdiperolehsiswamengalamibanyakkesulitan. 

Siswatidakdapatmerepresentasikanpadasoal 1 danmenemukanpola ke-100 

padasoal 2. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap (S3) mengalami kesulitan saat 

mengerjakan soal 1 dan 2, siswa mengatakan bahwa guru sekolah pernah 

memberikan bilangan segitiga saat pembelajaran pada materi pola bilangan. 

Namun siswa S3 bingung . Sehingga (S3) tidak memiliki gambaran bagaimana 

bentuk darirepresentasi bilangan segitiga tersebut.  

Menurut Biedadkk (2014) hal awal  yang dilibatkan dalam penalaran 

matematisya itu kemampuan menentukan pola dan struktur untuk mendeteksi 

keteraturan. Hal ini menurut NCTM(2000, 262) bahwa (S3) tidak dapat 

menggunakan penalaran induktif untuk mencari hubungan matematika melalui 

studi pola dengan baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan segitiga 

dan melakukan wawancara didapat: Dari 3subjek siswa yang diambil dari sekolah 

menengah di kota Malang dengan melakukan tes yang terdiri satu soal esai dan 

dilanjutkan wawancara, hanya ada 1 siswa dengan kemampuan penalaran 

matematis baik dapat menggunakan penalaran induktif untuk meneliti pola untuk 

menemukan keteraturan pola ke-5 pada bilangan segitiga (padasoal 1), 

merumuskan generalisasi dan dugaan tentang keteraturan yang diamati, 

mengevaluasi dugaan, dan membangun dan mengevaluasi argumen matematis 

(padasoal 2). 

Siswa dengan kemampuan matematis sedang dapat menemukan pola ke-5 

pada bilangan segitiga (soal 1), namun siswa berkemampuan matematis sedang 

tidak dapat merumuskan generalisasi dan dugaan tentang keteraturan yang 

diamati, tidak dapat mengevaluasi dan membangun argumen dan mengevaluasi 

argumen matematis (pada soal 2). 

Sedangkan siswa dengan kemampuan matematis rendah tidak dapat 

mengerjakan soal 1 dan soal 2, sehingga siswa dengan kemampuan matematis 

rendah tidak dapat menggunakan penalaran induktif untuk meneliti pola untuk 

menemukan keteraturan pola ke-5 pada bilangan segitiga (padasoal 1), 

merumuskan generalisasi dan dugaan tentang keteraturan yang diamati, 

mengevaluasi dugaan, dan membangun dan mengevaluasi argumenmatematis 

(padasoal 2). 

  Dengan adanya gambaran mengenai penalaran matematis siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah pola 

bilangan, peneliti menyarankan kepada praktisi pendidik terutama guru agar lebih 

intensif dalam kegiatan pembelajaran terutama kaitannya dengan penalaran siswa 

dalam menyelesaikan masalah pola bilangan. Hal ini bertujuan agar kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan akan menjadi lebih pembelajaran 

bermakna. 
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Abstrak 

Berdasarkan studi pendahuluan, limit merupakan materi yang 

sulit untuk dipelajari sehingga menyebabkan mahasiswa mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal tentang limit fungsi aljabar. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan 

mahasiswa tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pengajar 

dalam membelajarkan materi limit fungsi aljabar dengan baik. Tujuan 

penelitian ini adalah mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan 

mahasiswa Pendidikan Fisika di tahun pertama dalam menyelesaikan 

soal tentang limit fungsi aljabar. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ada 3 subjek yang mewakili 

setiap indikator kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa 

kesalahan yang dilakukan mahasiswa menyelesaikan soal tentang 

limit fungsi, yaitu (1)  kesalahan penghitungan yaitu kesalahan dalam 

pemfaktoran, (2) kesalahan dalam menentukan nilai limit suatu fungsi 

apabila 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan dari kanan, dan (3) kesalahan 

menyubstitusi nilai 𝑥 ke fungsi apabila 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan 

dari kanan. 

Kata kunci: Kesalahan Mahasiswa, Soal Limit, Fungsi Aljabar 

 

 

Matakuliah Matematika 1 merupakan matakuliah wajib yang disajikan 

kepada mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang di tahun 

pertama. Mahasiswa dituntut untuk mampu menerapkan konsep fungsi, limit, 

turunan dan integral untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang terkait, 

sehingga fokus mahasiswa hanya ke penerapan dari suatu konsep. Penelitian ini 

dilakukan di kelas Pendidikan Fisika karena peneliti ingin mengetahui 

pemahaman mahasiswa Pendidikan Fisika terhadap konsep limit, Sebab menurut 

Mulyono dan Hapizah (2017) siswa yang dalam belajarnya tidak fokus pada 

konsep dan cenderung mengabaikan dapat menimbulkan kesalahan saat 

menyelesaikan soal. Luneta dan Makonye (2010) juga menyatakan bahwa 

kesalahan konsep dalam kalkulus berhubungan dengan siswa yang bergantung 

pada pengetahuan prosedural sehingga tidak punya pengetahuan dasar kalkulus. 

Siswa terkadang mempunyai pengetahuan konseptual yang tidak dapat mereka 

gunakan bersama pengetahuan prosedural untuk menjawab pertanyaan. Hal ini 

pun terjadi pada mahasiswa Pendidikan Fisika pada saat belajar tentang limit. 

Oleh sebab itu, konsep dalam matematika sangat penting untuk dipelajari oleh 

mahasiswa. 

Konsep matematika harus dipelajari secara urut dan berkesinambungan 

karena matematika adalah ilmu yang hirarki. Matematika merupakan ilmu yang 

hierarki yang berarti konsep-konsep dalam matematika saling terhubung sehingga 
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dapat memungkinkan suatu konsep menjadi prasyarat untuk mempelajari konsep 

yang lainnya. Hal ini juga berlaku dalam belajar tentang limit. Varberg, Purcell, 

dan Rigdon (2007) menyatakan bahwa materi tentang limit berada di bab 1 

kemudian disusul dengan materi turunan dan integral. Siyepu (2015) dan Bokhari 

dan Yushau (2006)  menyatakan bahwa jika seseorang tidak paham dengan 

konsep limit, maka akan berakibat pada pemahaman konsep selanjutnya yaitu 

kontinuitas dan turunan. 

Limit merupakan materi yang cukup sulit dipahami oleh mahasiswa 

(Maharaj, 2010; Blaisdell, 2012; Gucler, 2013; Alfiannor, 2016; Amalia dan 

Putra, 2017). Fakta tersebut juga diperoleh peneliti berdasarkan pengalaman 

praktik mengajar yang menemukan masih ada mahasiswa yang mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal tentang limit. Penelitian mengenai kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal limit sudah dilakukan oleh Muzangwa dan 

Chifamba (2012), Rahayu (2013), serta Muyono dan Hapizah (2017). Hasil 

penelitian Muzangwa dan Chifamba (2012) menyatakan bahwa kesalahan konsep 

dalam pembelajaran kalkulus adalah karena tidak lengkapnya atau kurangnya 

pemahaman tentang topik utama dalam kalkulus, yaitu limit fungsi dan 

representasi limit. Hasil penelitian Rahayu (2013) menyatakan bahwa kesalahan 

yang terjadi pada siswa saat menyelesaikan soal limit adalah kesalahan dalam 

menentukan limit fungsi dan kesalahan dalam menghitung yang meliputi 

kesalahan dalam melakukan operasi aljabar dan kesalahan dalam menyubstitusi. 

Menurut Mulyono dan Hapizah (2017) kesalahan yang sering dilakukan 

mahasiswa saat menyelesaikan masalah limit adalah kesalahan dalam menentukan 

limit suatu fungsi apabila 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan dari kanan, mahasiswa 

hanya terpaku pada konsep substitusi. Kekurangan penelitian yang dilakukan oleh 

Muzangwa dan Chifamba tahun 2012 membahas keseluruhan topik pada kalkulus 

sehingga tidak terfokus pada topik limit. Kekurangan penelitian Rahayu adalah 

subjek penelitiannya hanya di tingkat Sekolah Menengah, sehingga belum 

diketahui apakah kesalahan tersebut juga berlaku di tingkat Universitas. Penelitian 

Mulyono dan Hapizah tahun 2017 masih ada kekurangan, yaitu hasil penelitian 

hanya menemukan kesalahan dalam menentukan limit suatu fungsi. Mulyono dan 

Hapizah belum meneliti lebih jauh kesalahan yang muncul saat  menentukan limit 

fungsi. 

Melihat kekurangan dalam penelitian yang dilakukan Muzangwa dan 

Chifamba tahun 2012, Mulyono dan Hapizah tahun 2017 maka penting untuk 

mengkaji lebih mendalam pada materi limit subbab mencari limit fungsi. 

Berdasarkan Varberg, Purcell, dan Rigdon (2007), misalkan 𝑓(𝑥) adalah fungsi, 

limit suatu fungsi 𝑓(𝑥) ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. 

Pada penelitian ini difokuskan pada materi limit fungsi aljabar, sehingga secara 

tidak langsung kesalahan dalam menyederhanakan bentuk aljabar juga muncul. 

Kesalahan dalam menyederhanakan bentuk aljabar menurut Seng (2010) adalah 

kesalahan dalam memahami suku sejenis, kesalahan dalam konsep bilangan bulat, 

dan kesalahan menyederhanakan bentuk aljabar.  

 

METODE 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan yang muncul 

pada mahasiswa Pendidikan Fisika di tahun pertama dalam menyelesaikan soal 

tentang limit fungsi aljabar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

September 2017 di Universitas Negeri Malang. Subjek penelitianya adalah 3 

mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang yang telah menempuh 

materi limit. 

 Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 25 

mahasiswa diberikan soal tes tentang limit. Berikut soal yang diberikan kepada 

mahasiswa. 

 

Jika 𝑓(𝑥) =
𝑥2−3𝑥+2

𝑥3−4𝑥
, maka tentukan (jika ada) 

a. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟐+

𝒇(𝒙)   d. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

𝒇(𝒙)  

b. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎−

𝒇(𝒙)    

c. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→−𝟐+

𝒇(𝒙)  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil pekerjaan dari 25 mahasiswa, terdapat 18 mahasiswa 

yang mengalami kesalahan. Kemudian dari 18 mahasiswa yang mengalami 

kesalahan, diperoleh sebanyak 2 mahasiswa yang mengalami kesalahan sesuai 

indikator 1, sebanyak 12 mahasiswa yang mengalami kesalahan sesuai indikator 

2, dan sebanyak 4 orang mengalami kesalahan sesuai indikator 3. Kemudian 

dipilih 3 subjek secara random yang mewakili dari masing-masing indikator 

kesalahan dan yang penulisannya jelas untuk dibahas lebih lanjut. Ketiga subjek 

diberi kode S1 untuk subjek 1, S2 untuk subjek 2, dan S3 untuk subjek 3.  

Gambar 1 berikut merupakan hasil pekerjaan S1. 

 

 
    Gambar 1 Jawaban S1 

 

Berdasarkan Gambar 1, langkah pertama yang dilakukan S1 adalah 

menyederhanakan fungsi 𝑓(𝑥) terlebih dahulu. Pada proses penyederhanaan 

bentuk aljabar 
𝑥2−3𝑥+2

𝑥3−4𝑥
, S1 akan mengingat kembali materi mengenai pemfaktoran 

bentuk aljabar. S1 dapat memfaktorkan bentuk aljabar 𝑥2 − 3𝑥 + 2 dengan benar 

terlihat dari hasil pemfaktorannya adalah (𝑥 − 1)(𝑥 − 2), namun ketika S1 

memfaktorkan bentuk aljabar 𝑥3 − 4𝑥 S1 mengalami kesalahan. Terlihat dari 

hasil pefaktoran yang diperoleh adalah 𝑥(𝑥 − 2)(𝑥 − 2) padahal seharusnya 

bentuk aljabar tersebut difaktorkan menggunakan sifat distributif menjadi 𝑥(𝑥2 −
4) kemudian memfaktorkan 𝑥2 − 4 sehingga memperoleh hasil pemfaktoran 
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𝑥(𝑥 + 2)(𝑥 − 2). Berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh S1, kesalahan S1 

sesuai dengan hasil penelitian Seng (2010) dan Egodawatte (2011) yang 

menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis kesalahan aljabar yang sering 

dilakukan siswa ketika menyelesaikan masalah aljabar, salah satunya adalah 

ketika proses pemfaktoran bentuk aljabar. Karena pemfaktoran yang salah 

mengakibatkan S1 mengalami kesalahan dalam menjawab soal-soal berikutnya. 

Berdasarkan kesalahan tersebut, maka penting untuk memahami materi dasar 

yaitu materi pemfaktoran bentuk aljabar sebelum mempelajari materi limit fungsi 

aljabar. Hudojo (1990) juga mengatakan bahwa sebelum siswa mempelajari 

konsep baru, konsep yang mendasari konsep baru tersebut harus dipahami terlebih 

dahulu. Karena tanpa memahami konsep yang mendasari konsep baru, maka 

siswa tersebut dapat mengalami kesulitan atau kesalahan dalam memahami 

konsep baru. 

 

Selanjutnya, Gambar 2 menunjukkan hasil jawaban S2. 

 

 
Gambar 2 Jawaban S2 

 

Berdasarkan Gambar 2, S2 mengalami kesalahan dalam menentukan nilai limit 

fungsi 𝑓(𝑥). S2 langsung menyubstitusikan bilangan nol ke fungsi 𝑓(𝑥) 

sedemikian sehingga menghasilkan jawaban 
−1

0
 yang sama dengan tidak 

terdefinisi. Padahal jika S2 langsung menyubstitusikan nilai 𝑥 = 0 ke dalam 

fungsi tersebut, maka penyebutnya akan bernilai 0, hal ini tidak sesuai dengan 

konsep pembagian fungsi, menurut Judith, et.al (2012) jika 𝑓 dan 𝑔 adalah fungsi 

dan 𝑥 adalah domain dari setiap fungsi, maka (
𝑓

𝑔
) (𝑥) =  

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
, dengan syarat 

𝑔(𝑥) ≠ 0. S2 menyatakan bahwa 
−1

0
= ∞ sehingga menjawab bahwa limitnya 

bernilai tak hingga, hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pemahaman konsep 

tentang nilai limit yang dilakukan oleh S2 dapat terjadi karena kesalahan 

pemahaman konsep materi lain. Selain itu,  S2 juga tidak memeriksa terlebih 

dahulu nilai limit 𝑓(𝑥) saat 𝑥 mendekati nol dari kiri dan mendekati nol dari 

kanan. Jika limit 𝑓(𝑥) didekati nol dari kiri maka nilai limitnya adalah positif tak 

hingga, sedangkan nilai limit jika 𝑓(𝑥) didekati nol dari kanan adalah negative tak 

hingga. Berdasarkan teorema limit, maka nilai limit 𝑓(𝑥) didekati nol adalah tidak 

ada. Hal ini sejalan dengan pemaparan dari Mulyono dan Hapizah (2017) bahwa 

mahasiswa selalu menggunakan konsep substitusi untuk menentukan nilai limit 

suatu fungsi di suatu titik, tetapi tidak memeriksa terlebih dahulu apakah fungsi 

tersebut terdefinisi atau tidak pada titik tersebut. Terdapat 12 mahasiswa yang 

mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal lim
𝑥→0

𝑥−1

𝑥2+2𝑥
, menurut Mulyono dan 

Hapizah (2017) karena metode subsitusi merupakan metode paling mudah untuk 

digunakan menyelesaikan soal tentang limit. Meskipun prosedur substitusi yang 

dilakukan S2 sudah benar sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Polotskaia, dkk (2012) bahwa metode substitusi dapat membantu siswa 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah matematis. Namun, karena 
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tidak memeriksa terlebih dahulu nilai limit saat 𝑥 mendekati nol dari kiri dan 

kanan, akibatnya S2 megalami kesalahan dalam menentukan nilai limit yang 

tepat. 

Gambar 3 berikut merupakan hasil jawaban S3. 

 

 
Gambar 3 Jawaban S3 

 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa langkah awal S3 sudah benar, yaitu 

menyederhanakan fungsi aljabar terlebih dahulu. Terlihat pada hasil pekerjaan S3 

ketika menyederhanakan bentuk 
𝑥2−3𝑥+2

𝑥3−4𝑥
 menjadi 

(𝑥−1).(𝑥−2)

𝑥.(𝑥+2).(𝑥−2)
. Namun S3 salah 

dalam menyubstitusikan nilai 𝑥 mendekati 2 dari kanan ke dalam fungsi. S3 

menyubstitusikan 𝑥 = 3 ke fungsi 
𝑥−1

𝑥2+2𝑥
 sehingga menyebabkan jawabannya 

salah. Diduga hal tersebut dikarenakan S3 menganggap 𝑥 mendekati 2+ sebagai 

suatu bilangan bulat. Jika dilihat melalui garis bilangan, maka bilangan setelah 

angka 2 ke kanan adalah 3. Padahal limit adalah salah satu materi yang ada di 

dalam  kalkulus sehingga semesta pembicaraannya adalah bilangan real, yang 

seharusnya sudah dipahami di awal pembelajaran kalkulus (Varberg, Purcell, dan 

Rigdon, 2007; Luneta dan Makonye 2010). Siyepu (2015) juga mengatakan 

bahwa kesalahan yang dilakukan bisa juga terjadi karena siswa tidak akrab dengan 

soal-soal seperti di atas, sebab konsep limit kiri dan limit kanan belum diajarkan 

di sekolah menengah sehingga kemungkinan S3 tidak akrab dengan 𝑥 → 2+ atau 

𝑥 mendekati kanan karena baru mengetahuinya di semester pertama mata kuliah 

Matematika I. Sedangkan  berdasarkan penelitian oleh Coe (2007) dan Ubuz 

(2007), kesalahan tersebut dapat terjadi karena pendidik tidak membahas secara 

mendalam konsep limit kiri dan kanan. Pendidik dapat menjelaskan seperti apa 

maksud dari 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan kanan bisa melalui grafik fungsi 

(Maharaj, 2010).  Muzangwa dan Chifamba (2012) juga mengatakan bahwa 

konsep limit fungsi dapat dijelaskan dengan menggunakan grafik fungsi, metode 

aljabar, tabel, atau deskripsi verbal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat 3 kesalahan yang muncul pada saat mahasiswa 

mengerjakan soal tentang limit. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan 

penghitungan yaitu berupa kesalahan pemfaktoran. Kesalahan yang kedua yaitu 
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kesalahan dalam menentukan limit suatu fungsi tanpa memeriksa terlebih dahulu 

limit fungsi apabila 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan dari kanan. Kesalahan yang ketiga 

yaitu kesalahan subsitusi yaitu kesalahan dalam menyubstitusikan nilai 𝑥 ke suatu 

fungsi apabila 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan dari kanan. 

Saran untuk pembelajaran limit fungsi aljabar adalah (1) pembelajaran 

materi limit di jurusan Pendidikan Fisika untuk lebih menekankan konsep limit 

fungsi apabila 𝑥 mendekati 𝑐 dari kiri dan kanan. (2) Di awal pembelajaran 

tentang kalkulus, mahasiswa Pendidikan Fisika sebaiknya memantapkan konsep 

bilangan real, fungsi, dan grafik fungsi. (3) Sebelum mempelajari limit fungsi 

aljabar, konsep yang mendasari limit fungsi aljabar seperti operasi bentuk aljabar, 

pemfaktoran bentuk aljabar, dan penyederhanaan bentuk aljabar.  Saran untuk 

penelitian berikutnya adalah (1) penelitian yang dapat menggali penyebab dari 

kesalahan yang muncul pada mahasiswa melalui wawancara. (2) Meneliti tentang 

bentuk bantuan (scaffolding)  yang tepat untuk mengatasi kesalahan yang muncul 

pada mahasiswa sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini. (3) Meneliti 

kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa dalam belajar materi limit. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X IPA SMAK St. Albertus Malang 

berdasarkan tahapan Polya dalam menyelesaikan soal yang meliputi 

memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan 

rencana penyelesaian dan memeriksa kembali. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan 

berupa transkip wawancara dan hasil tes siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam tahap memahami masalah memperoleh 

persentase 76,32%, menyusun rencana penyelesaian memperoleh 

persentase 58,62%, pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian 

memperoleh 41,38%, dan pada tahap memeriksa kembali memperoleh 

0%. Rata-rata secara umum menunjukan kemampuan pemecahan 

masalah sebesar 44,08% dengan kategori cukup. 

Kata kunci: Pemecahan Masalah, Trigonometri, Pembelajaran 

Matematika  

 

Pemecahan masalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kurikulum. Masih banyak yang menyalahartikan pemecahan masalah hanya 

sebatas sebagai masalah  (Schoenfeld , 1992 : 10). Masalah Matematika 

digambarkan sebagai persoalan atau tantangan dimana seorang siswa tidak 

langsung mengetahui cara atau prosedur khusus yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. The Principles and Standards mendefenisikan 

problem solving sebagai “engaging in a task for which the solution method is not 

known in advance” (NCTM, 2000, p. 52) . Pemecahan masalah harus menjadi 

bagian penting dalam pembelajaran yang jika dilewatkan berarti melewatkan pula 

bagian penting dalam matematika. Kemampuan pemecahan masalah membantu 

siswa memahami dan membangun pengetahuan matematika oleh dan untuk 

dirinya sendiri  dan menjadi hal yang sangat penting(Isoda, 2010; Silay&Gok, 

2010; Nisa, Sa’dijah & Qohar, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Polya 

(dalam Alacaci&Dogruel:2010) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan kegiatan mendasar yang sebagian besar ada dalam pemikiran manusia. 

Pembelajaran matematika selama ini hanya terpusat pada pemberian materi 

dan nilai yang diperoleh siswa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara awal yang 

dilakukan peneliti tentang fokus pembelajaran matematika yang hanya menuntut 

siswa menyelesaikan persoalan rutin yang diberikan tanpa mampu memahami 

atau menganalisis soal yang diberikan. Secara umum, siswa mengalami kesulitan 

dalam kemampuan (1) memahami informasi yang kompleks,         (2) teori, 

analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan 
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masalah dan (4) melakukan investigasi (Lester, 1987:33-34). Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang bertujuan membuat 

siswa mampu memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan masalah 

serta menyelesaikan persoalan atau masalah tersebut (Jaelani & Retnawati, 2016). 

Dalam pembelajaran dengan pemecahan masalah untuk tingkat SMA, 

masalah yang diberikan bukan masalah yang dengan mudah diselesaikan oleh 

siswa. Siswa perlu menentukan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal dan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengetahuan yang digunakan bukan hanya 

terbatas pada pengetahuan yang saat itu sedang dipelajari, melainkan juga 

menggunakan pengetahuan lain yang telah di dapatkan sebelumnya. Permasalahan 

problem solving menggunakan permasalahan kontekstual yang dekat dengan 

kehidupan siswa sendiri (Gade, 2012). Pemberian soal yang menantang cenderung 

untuk dihindari oleh guru karena mengingat kemampuan anak yang berbeda dan 

juga keterbatasan waktu. Siswa belum bisa mengenali bahkan menyelesaikan 

persoalan yang memuat pemecahan masalah (Graumann, 2012). Tentunya 

kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa, tidak dapat dengan 

mudah dibangun. Selain itu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

kemampuan pemecahan masalah siswa (Sa’dijah, Rafiah, Gipayana, Qohar & 

Anwar, 2016). Hal tersebut memerlukan waktu dan usaha, tidak hanya dari guru 

tetapi juga dari siswa sendiri. Siswa cenderung terbiasa untuk menyelesaikan 

masalah matematika yang kurang menantang sehingga kemampuan pemecahan 

masalah tidak ada bahkan tidak terlatih sama sekali dan mempengaruhi proses 

penyelesaian suatu permasalahan matematis yang diberikan (Bostic, 2011). Oleh 

karena peneliti tertarik untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalahan dari 

subjek penelitian berdasarkan tahapan Polya yang meliputi :memahami masalah, 

menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian dan 

memeriksa kembali. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas X IPA pada materi Trigonometri tahun pelajaran 

2016/2017?’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada lokasi penelitian. 

 

METODE 

Subjek penelitian yaitu 38 siswa kelas X IPA SMA St. Albertus sedangkan 

objek penelitian adalah kemampuan pemecahan masalah siswa. Penelitian 

dilakukan di SMAK St. Albertus Malang pada hari Jumat, 25 November 2016. 

Peneliti memberikan soal materi trigonometri yang berbasis pemecahan masalah 

dengan mempertimbangkan aspek kontekstual dan menantang siswa untuk 

mampu memecahkan masalah. Hasil jawaban siswa di analisis berdasarkan 

tahapan problem solving. Soal yang diberikan berupa soal uraian yaitu “Sebuah 

kapal meninggalkan pelabuhan pada siang hari dengan kecepatan rata-rata 

20km/jam ke barat. Pada pukul 14.00, kapal tersebut mengubah arah ke barat 

laut dan membentuk sudut 45° dengan arah utara. Tentukan jarak antara kapal 

dan pelabuhan pada pukul 15.00!”.  

Setelah dilakukan analisis pada hasil kerja siswa, beberapa siswa 

kemudian dipilih untuk diwawancarai dengan beberapa pertanyaan berikut: 
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1. Pernahkah anda mengerjakan soal dengan model tersebut? (Untuk 

mengetahui kebiasaan siswa mengerjakan soal-soal pemecahan masalah). 

2. Apa yang diketahui dari soal tersebut? (Untuk mengetahui pemahaman siswa 

memahami masalah yang diberikan). 

3. Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? (Untuk mengetahui pemahaman 

siswa memahami masalah yang diberikan). 

4. Jelaskan bagaimana anda menyelesaikan soal tersebut? Apakah anda 

mengalami kesulitan? (Untuk mengetahui perencanaan penyelesaian masalah 

yang diberikan). 

5. Setelah anda merencanakan  pemecahan soal  tersebut, strategi apa yang 

anda  gunakan untuk  menyelesaikan soal tersebut? (Untuk mengetahui 

penerapan strategi yang direncanakan untuk memyelesaikan masalah yang 

diberikan). 

Setelah dilakukan wawancara, hasil wawancara berupa transkrip wawancara akan 

dideskripsikan pada hasil dan pembahasan untuk mendukung hasil penelitian yang 

sudah ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis hasil kerja siswa dan wawancara, secara umum siswa 

belum pernah menyelesaikan model soal yang diberikan oleh peneliti selain itu, 

ada siswa yang merasa tertantang untuk menyelesaikan soal tersebut karena jarang 

bahkan tidak pernah diberikan guru dalam proses pembelajaran atau merasa soal 

terkait dengan pengetahuan dalam bidang lainya di luar matematika, sedangkan 

ada siswa merasa tidak tertarik untuk menyelesaikan soal tersebut karena 

dianggap terlalu sulit. Soal yang diberikan adalah soal dengan tipe choice of 

combination yang menggunakan berbagai pengetahuan yang telah dimiliki. Untuk 

mengetahui lebih jauh tentang kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan 

tahapan Polya, peneliti akan membahas menjadi beberapa sub pembahasan 

sebagai berikut. 

1. Memahami Masalah 

Pada tahapan ini, peneliti menganalisis kemampuan siswa memahami 

masalah yang diberikan. Dari 38 anak yang diteliti terdapat 23,68 % siswa tidak 

memahami masalah yang diberikan sedangkan 76,32 % siswa memahami masalah 

yang diberikan. Siswa yang tidak memahami masalah yang diberikan ditunjukan 

dengan beberapa indikator yaitu tidak menggambar, hasil sketsa Gambaran soal 

yang keliru, dan keliru dalam menentukan unsur-unsur yang diketahui dalam soal. 

Gambar 1 berikut merupakan salah satu hasil pekerjaan siswa. 

 
Gambar 1 Hasil Pekerjaan Siswa 
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Pada Gambar 1 dapat dilihat siswa tidak memahami masalah yang diberikan 

yang ditunjukan dengan kesalahan menentukan sudut 45° dengan arah utara. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan siswa sebagai berikut: 

 
G : “Gimana? Apakah kamu bisa menyelesaikan soalnya?” 

S1 :  ”Saya gak paham kalimatnya, Bu! Kan biasanya kita gak latihan soal sepertigini. Saya 

ingetnya kalo dua sisi sama satu sudut yah menggunakan aturan sinus! ” 

G :   “Apakah kalimatnya yang kurang jelas atau kamu yang nggak tau gimana ngerjainnya? 

Cara ngerjainya sih benar, tapi kami salah mengartikan kalimat tentang sudutnya.” 

S1 :   “Gitu juga sih Bu, kalau dikasih soal yang biasa kita kerjakan di kelas, pasti bener deh.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara, siswa beralasan tidak memahami soal karena 

tidak terbiasa mengerjakan soal-soal yang berbeda dari soal yang sering diberikan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Sekalipun strategi yang digunakan siswa 

tepat, akan tetapi siswa salah dalam memahami soal yang diberikan. Siswa yang 

tidak terbiasa menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah akan cenderung 

memiliki kemampuan yang lebih rendah dari siswa yang selalu dilatih untuk 

menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah. Gambar 2 berikut juga 

merupakan salah satu hasil pekerjaan siswa yang tidak memahami masalah yang 

diberikan. 

 
Gambar 2 Hasil Pekerjaan Siswa 

 

Pada Gambar 2, siswa sama sekali tidak memahami soal yang diberikan. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

 
G : “Apakah kamu bisa ngerjainnya? Kok kayak gini pekerjaanya?” 

S2 :  “Saya gak tau, bu. Gak ngerti soalnya, soal yang biasa aja ga bisa”.  

 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa siswa belum mampu untuk 

memahami dan menyelesaikan soal-soal rutin, sehingga wajar jika siswa belum 

bisa menyelesaikan soal-soal berbasis pemecahan masalah. Siswa yang tidak 

terbiasa menyelesaikan persoalan berbasis pemecahan masalah akan mengalami 

kesulitan dalam mengenali apalagi menyelesaikan persoalan tersebut. Siswa yang 

sering diberikan soal-soal berbasis pemecahan masalah akan mudah mengenali 

persoalan yang berbasis masalah. Gambar 3 berikut menunjukan salah satu 

pekerjaan siswa yang memahami persoalan yang diberikan. 
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Gambar 3 Hasil Pekerjaan Siswa 

 

Dari Gambar 3, siswa memahami soal yang diberikan tetapi keliru dalam 

menentukan arah mata angin sehingga salah dalam menggambar. Berdasarkan 

hasil wawancara tampak bahwa siswa tetap merasa tidak melakukan kesalahan, 

hal ini terlihat dari transkrip wawancara berikut: 

G:  “Gimana soalnya, ini beneran uda paham?” 

S3:  “Paham kok Bu, apa ada yang salah? Oh iya, mata anginnya yah?” 

G:  “Nah itu ngerti, kamu uda paham soalnya tapi salah menggambarkan  

permasalahanya” 

S3:  “Saya lupa, bu. Kan yang penting saya konsisten, posisinya aja yang  

kebalik kan? ”.  

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa siswa memahami soal yang 

diberikan tetapi keliru dalam menentukan posisi arah mata angin dengan tepat. 

Siswa yang memahami secara tepat persoalan berbasis pemecahan masalah yang 

diberikan, akan denan tepat dalam menentukan konsep dan strategi yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Gambar 4 berikut, merupakan salah 

satu hasil pekerjaan siswa. 

 

 
Gambar 4 Hasil Pekerjaan Siswa 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa siswa sudah memahami masalah dengan 

tepat, siswa mampu menggambarkan masalah yang diberikan secara benar.  

 
G :  “Gimana soalnya? Bisa kamu kerjakan?” 

S4 : “Saya suka,bu kalau dikasih soal-soal seperti ini. Lebih menantang ja, kan ini ada 

penerapan fisikanya juga. Soalnya sih keliatan ribet gitu tetapi ternyata setelah 

diGambar jadi lebih gampang diselesaikan”.  

 

Dari hasil wawancara, tampak bahwa siswa merasa tertantang dengan 

adanya soal-soal yang tidak biasa diterima selama proses pembelajaran di kelas, 
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maka dapat dikatakan tahapan awal dalam pemecahan masalah yaitu memahami 

masalah sudah dilaksanakan. 

Secara umum, pada tahapan ini menunjukan bahwa kemampuan awal 

pemecahan masalah siswa cukup tinggi. Siswa masih mampu  memahami masalah 

yang diberikan dengan baik. Kemampuan mengenali masalah dengan baik, sangat 

diperlukan dalam pemecahan masalah. Hal ini menjadi dasar siswa dapat secara 

tepat merencanakan strategi penyelesaian masalah yang akan digunakan dalam 

mencari solusi. Perbedaan antara pemecah masalah yang berhasil dan tidak, ada 

pada keyakinan pada masalah, pada dirinya sendiri dan pendekatan yang 

dilakukan pada pemecahan masalah (Yen & Halili, 2015; Jaelani & Retnawati, 

2016). Dengan memahami masalah maka siswa akan menentukan strategi 

pemecahan masalah dengan tepat. 

 

2. Merencanakan Strategi Pemecahan Masalah 

Pada tahap ini, siswa harus merencanakan pemecahan masalah dan strategi 

yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dari 76,32 % siswa 

sebanyak 58,62 % siswa tidak mengetahui strategi yang tepat untuk digunakan 

atau salah dalam menentukan strategi pemecahan masalah yang digunakan. 

Gambar 5 berikut merupakan salah satu pekerjaan siswa. 

 

 
Gambar 5 Hasil Pekerjaan Siswa 

 

Pada Gambar 5 terlihat bahwa siswa tidak dapat menentukan strategi yang 

tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Hal itu tampak dari siswa tidak 

dapat menentukan rencana apa yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang 

diberikan.  Berdasarkan wawancara siswa kebingungan menentukan pengetahuan 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut karena tidak pernah 

menyelesaikan model soal tersebut sebelumnya.  

 
G :  “Gimana? Bisa menyelesaikan soalnya?” 

S5 :  ”saya bingung bu mau makai aturan sinus apa cosinus, terus apa makai yang sin demi, cos 

sami itu! Kita ngga biasa latihan menggunakan soal kayak gini ”.  

 

Hasil wawancara menunjukan siswa tidak dikenalkan dengan model-model 

soal pemecahan masalah yang menuntut adanya analis permasalahan. Siswa 

terbiasa menyelesaikan soal-soal rutin yang biasa digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Pada Gambar 6 merupakan salah satu hasil pekerjaan 

siswa. 

 
Gambar 6 Hasil Pekerjaan Siswa 
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Berdasarkan Gambar 6, siswa keliru menentukan pengetahuan mana yang 

digunakan untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut. Siswa keliru 

menggunakan perbandingan trigonometri karena Gambar yang disketsakan 

dianggap sebagai segitiga siku-siku sehingga siswa menggunakan perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku, bukan menggunakan aturan cos atau aturan 

sin.  Hal itu terlihat ketika dilakukan proses wawancara. 

 
G :   “Kamu paham soalnya? Kok bisa ngerjain soal kayak gini yah?” 

S6 : ”Saya bingung Bu, lupa kalau kayak gitu harus segitiga siku-siku yah?”.  

 

Hal ini menunjukan bahwa siswa sudah cukup mampu untuk menentukan 

strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan bahkan ada siswa 

yang sama sekali tidak mengetahui strategi apa yang harus dilakukan sekalipun 

sudah memahami masalah yang diberikan. Tahapan merencanakan strategi yang 

tepat merupakan salah satu standar penting dalam problem solving. Rencana 

strategi yang tepat dan efektif akan mempengaruhi penerapannya dalam 

penyelesaian masalah. Rencana strategi akan membantu siswa untuk menentukan 

strategi yang tidak hanya tepat tetapi juga efektif untuk menemukan solusi yang 

diharapkan (Murray, 2011).  

 

3. Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 

Pada tahapan ini, peneliti melihat proses siswa melaksanakan rencana 

strategi pemecahan masalahnya. Dari 41,38 % siswa yang berhasil merencanakan 

strategi pemecahan masalah, terdapat 58,3 % siswa yang keliru dalam 

pelaksanaan pemecahan masalah.Gambar 7 berikut merupakan hasil pekerjan 

salah satu siswa. 

 
Gambar 7 Hasil Pekerjaan Siswa 

 

Pada Gambar 7 dapat dilihat siswa melakukan kesalahan dalam 

perhitungan dan penggunaan aturan cosinus. Berdasarkan hasil wawancara, 

kekeliruan pelaksanaan rencana pemecahan masalah  disebabkan siswa tidak teliti 

dalam melakukan perhitungan. Siswa memahami strategi apa yang harus 

digunakan tetapi belum bisa melaksanakan secara efektif. Siswa yang tidak 

terbiasa dalam menghadapi soal-soal problem solving sehingga cenderung 

bingung dan tidak teliti. 

 
G :  “Kok ngerjain soalnya kayak gini?” 

S7 :  ”Saya lupa rumusnya,bu. Saya ingetnya penggunaan rumus vektor di fisika soalnya mirip! 

Saya ngerti cara menyelesaikannya tetapi emang suka keliru  waktu menghitung.”  

 

Hal ini menunjukan bahwa masih banyak siswa belum mampu melaksanakan 

rencana strategi pemecahan masalah yang tepat yang ditunjukan dalam kekeliruan 

melakukan perhitungan.  Hal tersebut menunjukan bahwa siswa belum mampu 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Selain itu, siswa juga belum mampu 

memilih cara yang efektif dalam penyelesaian masalah. Hal ini menunjukan 
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bahwa sekalipun siswa mampu menentukan staretegi pemecahan masalah yang 

tepat, ketika dilaksanakan justru terhambat dengan adanya kesalahn seperti dalam 

perhitungan ataupun konsep yang digunakan (Wang & Wang, 2014). 

 

4. Memeriksa Kembali 

Pada tahapan ini, peneliti belum menemukan ada siswa yang mampu 

merefleksikan jawaban mereka. Refleksi tersebut harusnya tampak dari  siswa 

kembali memeriksa apakah pengetahuan yang digunakan sudah benar atau ada 

perhitungan yang keliru. Berdasarkan hasil wawancara, siswa mengatakan: 

 
G :  “Apakah pekerjaanya diperiksa kembali?” 

S1 :  “ya gak meriksa lagi bu, kan uda dianggap bener” 

S2 :  “ga sempat bu, kan waktunya keburu abis. Saya aja ngerti ngerjainnya 5 menitan terakhir” 

S3 :  “saya emang kebiasaan ga pernah meriksa lagi bu, yah langsung dikumpulin aja” 

S4 :  “kepikiran sih Bu, soalnya nggak yakin bener juga ngerjainya” 

S5 :  “nggak sempat Bu, saya mikirnya dapat hasilnya aja dulu” 

S6:  “emang biasanya nggak meriksa lagi Bu, saya mikirnya dari awal emang salah” 

S7 : “Pengen meriksa kembali Bu, tapi waktunya nggak keburu. Udah pasrah aja sama 
hasilnya.” 

 

Siswa belum terbiasa merefleksikan hasil yang diperoleh dari penyelesaian 

masalah. Guru dapat mengembangkan kecenderungan untuk merefleksikan dan 

menganalisis masalah sebelum mencoba mencari solusi (mengetahui apa yang 

harus dilakukan-NCTM). Lester mengungkapkan bahwa investigasi kembali perlu 

dilakukan untuk menghindari kemungkinan kekeliruan yang dilakukan selama 

proses pelaksanaan strategi pemecahan masalah, bahkan jika strategi tersebut 

kurang tepat atau efektif dalam penyelesaian persoalan yang diberikan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Secara umum, kemampuan pemecahan masalah subjek penelitian berada 

pada kategori cukup dengan persentase sebesar 44,08 %. Sesuai dengan 

tahapannya, siswa cenderung lebih banyak memahami masalah, tetapi salah 

menentukan strategi seperti kesalahan menentukan konsep apa yang digunakan 

ataupun tepat menentukan strategi, tetapi keliru dalam pelaksanaan startegi 

tersebut seperti kesalahan perhitungan dan tidak ada satupun yang melakukan 

tahapan memeriksa kembali karena keterbatasan waktu dan juga kebiasaan yang 

sudah dilakukan oleh siswa selama ini. 
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Abstrak 

Laporan penilaian internasional dalam PISA dan TIMSS 2015 

menunjukkan kemampuan matematis siswa Indonesia masih tergolong 

rendah. Penyebab utama hal ini adalah pembelajaran di sekolah 

umumnya belum melibataktifkan siswa dalam pembangunan 

pengetahuan. Akibatnya siswa terbiasa dalam menghafal rumus 

karena pemahaman tentang konsep tersebut tidak tertanam secara kuat 

dan pengetahuan tidak bertahan lama. Di samping itu, hal ini juga 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

baru dan menghubungkan konsep (koneksi) karena konsep-konsep 

dalam matematika saling berkaitan. Guru sebagai fasilitator memiliki 

peranan penting dalam memecahkan masalah tersebut. Jenis 

pengalaman belajar yang diberikan guru secara jelas memainkan peran 

utama dalam menentukan tingkat dan kualitas pembelajaran siswa. 

Guru harus merancang pembelajaran yang melibataktifkan siswa 

dalam menemukan konsep dan keterkaitan antar konsep melalui 

pengalamannya sendiri sehingga siswa tidak terbiasa dengan belajar 

hafalan. Salah satu metode pembelajaran  yang melibataktifkan siswa 

dalam pembangunan pengetahuan adalah  discovery learning. Pada 

discovery learning, siswa diarahkan berpartisipasi aktif untuk 

memperoleh pengalaman melalui penyelidikan untuk menemukan 

konsep matematika sehingga pengetahuan yang dihasilkan benar-

benar bermakna. Proses pembelajaran dengan discovery learning 

mengeksplorasi “Where did it come from?” sehingga mendukung 

pengembangan kemampuan pemahaman dan koneksi matematis 

siswa. Pada artikel ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana 

discovery learning dapat mengembangkan kemampuan pemahaman 

dan koneksi matematis.  

Kata kunci: discovery learning, pemahaman konsep, koneksi 

matematis 

 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Penguasaan matematika adalah modal dalam 

menghadapi segala perkembangan dan perubahan. Namun kemampuan matematis 

siswa Indonesia masih tergolong memprihatikan. Menurut laporan Programme for 

International Student Assessment (PISA) 2015, kemampuan matematis siswa 

Indonesia berada pada posisi 63 dari 70 negara dan dengan skor rata-rata 386. 

Sementara skor rata-rata internasional yaitu 490 (OECD, 2016). Tak jauh berbeda, 

hasil survei terkait perkembangan matematika siswa kelas IV dan VIII dalam 

mailto:susanti.elsaa@gmail.com
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Trend in International Mathematics and Sience Study (TIMSS) 2015 

menempatkan Indonesia pada posisi 45 dari 50 negara.  Indonesia meraih skor 

rata-rata 397, semetara skor rata-rata internasional yaitu 500 (Mullis dkk, 2015). 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia masih 

tergolong rendah dan berada jauh di bawah skor rata-rata.  

Hal utama yang menyebabkan rendahnya kemampuan matematis siswa 

Indonesia adalah kebiasaan siswa dalam menghafal rumus tanpa memahami 

konsep dan keterkaitan antar konsep dalam matematika. Hal ini terjadi karena 

guru pada umumnya belum melibataktifkan siswa dalam pembangunan 

pengetahuan sehingga konsep yang diserap siswa tidak bertahan lama. Guru 

umumnya melaksanakan pembelajaran dengan memberikan materi di papan tulis 

dan dilanjutkan dengan pembahasan contoh soal terkait materi tersebut sehingga 

dalam mengahadapi ujian, siswa mempersiapkan diri dengan cara menghafalkan 

konsep dan langkah-langkah serupa dengan masalah yang dicontohkan guru. 

Akhirnya banyak siswa takut dan tidak menyukai matematika karena pelajaran 

matematika dipandang sebagai pembelajaran yang membosankan, tidak 

bermakna, abstrak,  dan sulit dipahami. Padahal, tujuan pembelajaran  tidak 

semata tentang penyampaian materi, namun juga menjadi kenikmatan dan 

apresiasi terhadap pengetahuan. Para siswa harus terlibat aktif dan senang dalam 

pembangunan pengetahuan (Cetin, 2004). 

Pembelajaran yang tidak melibataktifkan siswa dalam pembangunan 

pengetahuan mengakibatkan lemahnya kemampuan pemahaman matematis siswa. 

Padahal menurut Hasanah (2010), kemampuan pemahaman matematis merupakan 

landasan dasar belajar matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawanti 

(2014) yang mengatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis melandasi 

semua kemampuan daya matematis, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat fundamental dalam 

pembelajaran matematika.  

Pembelajaran yang memberikan pengetahuan secara langsung kepada siswa 

tanpa penjelasan proses penemuan pengetahuan tersebut tidak hanya berpotensi 

melemahkan kemampuan pemahaman matematis siswa namun juga akan 

melemahkan kemampuan koneksi matematis siswa. Kemampuan pemahaman dan 

kemampuan koneksi matematis saling mendukung satu sama lain. Untuk 

mengembangkan kemampuan koneksi, guru harus mengetahui kebutuhan siswa 

mereka dan juga pemahaman matematis terkait yang telah dan akan siswa 

dipelajari. Keberhasilan pengembangan kemampuan koneksi matematis tidak 

akan berhasil apabila siswa tidak mempunyai kemampuan pemahaman matematis 

yang kuat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pembelajaran harus 

menekankan kepada kemampuan pemahaman dan koneksi matematis siswa. 

Sebagaimana prinsip pembelajaran matematika yang harus ditekankan menurut 

NCTM (2000) yaitu understanding involves making connections.   

Penerapan model pembelajaran yang tepat diharapkan dapat mengatasi 

lemahnya kemampuan pemahaman dan koneksi matematis siswa yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam 

menemukan konsep karena suatu konsep dapat dipahami siswa apabila siswa 

memiliki pengalaman dalam pembangunan pengetahuan (Olivier & Erbas dalam 

Cetin, 2004). Hal ini sependapat dengan Thoumasis  (dalam Cetin, 2004) 

menegaskan bahwa pengajaran harus membantu siswa membuat hubungan antara 
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ide dan menemukan keterkaitan logis. Proses pembelajaran harus mengeksplorasi 

“Where did it come from?”. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan tersebut adalah  penerapan discovery learning. Bruner (dalam 

Dahar, 2010) mengatakan bahwa siswa hendaknya belajar melalui partisipasi 

secara aktif dengan konsep dan prinsip-prinsip untuk memperoleh pengalaman 

dan melakukan penyelidikan untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Dalam 

penyelidikan, siswa dituntut menghubungkan konsep-konsep yang telah mereka 

pelajari untuk menemukan pengetahuan baru. Pengetahuan yang diperoleh dengan 

belajar penemuan akan lebih bertahan lama karena menghasilkan pengetahuan 

yang benar-benar bermakna sehingga hasil belajar penemuan mempunyai efek 

transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Dengan demikian 

discovery learning mendukung pengembangan kemampuan pemahaman dan 

koneksi matematis siswa sehingga siswa mempunyai modal yang kuat untuk dapat 

mengatasi masalah dalam kehidupan.  

 

PEMBAHASAN 

Kemampuan Pemahaman Matematis 

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa memiliki pemahaman 

terhadap konsep yang dipelajari. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis merupakan aspek utama dalam pembelajaran. NCTM 

(2000) mengungkapkan bahwa conceptual understanding is an important 

component of proficienc. Pemahaman konseptual merupakan komponen 

kemahiran yang penting.  

Ni’mah (2017) mengatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis 

merupakan salah satu komponen penting dalam pengetahun untuk menghadapi 

permasalahan-permasalahan matematika dengan mengenal hubungan-hubungan 

dan interpretasi, mengartikulasi, memperluas, dan menerapkan pengetahuan, serta 

mengembangkan keterampilan penalaran. Sementara Masruah (2014) 

mendefenisikan kemampuan pemahaman matematis sebagai kapasitas 

kemampuan siswa untuk memahami, menerapkan konsep, prinsip, algoritma dan 

ide matematika untuk menyelesaikan soal dan masalah matematika. Saricayir dkk 

(2016) mengungkapkan kemampuan pemahaman matematis meliputi asosiasi, 

perbandingan, asimilasi dan reorganisasi pengetahuan baru dengan pengetahuan 

yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Hal senada diungkapkan NCTM 

(2000): students must learn mathematics with understanding, actively building 

new knowledge from experience and prior knowledge. Siswa harus belajar 

matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Lebih lanjut Saricayir dkk (2016) 

menyimpulkan bahwa conceptual understanding is predicated upon the 

reorganization of existing knowledge as propounded by the cognitive 

constructivist theory of learning. Pemahaman konseptual didasarkan pada 

reorganisasi pengetahuan yang ada seperti yang dikemukakan oleh teori 

pembelajaran konstruktivisme. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan untuk memahami, 

mengenal hubungan-hubungan dan interpretasi, dan menerapkan pengetahuan 

yang dibangun melalui asimilasi dan reorganisasi pengetahuan baru dengan 
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pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan 

matematika. 

Belajar dengan pemahaman sangatlah penting. Oleh karena itu, 

pembelajaran harus mendukung ketercapaian tujuan pendidikan matematika untuk 

mengembangkan pemahaman siswa. Bransford, Brown, & Cocking (NCTM, 

2000) mengungkapkan bahwa siswa yang menghafal fakta atau prosedur tanpa 

pemahaman sering tidak yakin kapan atau bagaimana menggunakan apa yang 

mereka ketahui, dan pembelajaran semacam itu seringkali cukup rapuh. Dengan 

demikian  kemampuan matematis memerlukan lebih dari sekadar hafalan 

melainkan pengetahuan dibangun melalui pembelajaran bermakna. Menurut 

Stylianides (2007), pembelajaran yang cenderung melibatkan siswa dalam 

aktivitas mental akan mengembangkan pemahaman sehingga siswa mampu 

menghadapi masalah dengan pengetahuan yang mereka peroleh. Belajar dengan 

pemahaman sangat penting untuk memungkinkan siswa menyelesaikan masalah 

baru yang pasti akan mereka hadapi di masa depan.  Belajar dengan pemahaman 

juga membuat pembelajaran selanjutnya menjadi lebih mudah. Matematika lebih 

masuk akal dan lebih mudah diingat dan diterapkan saat siswa menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang ada dengan cara yang berarti 

(Schoenfeld dalam NCTM, 2000).  

 Skemp (dalam Sumarmo, 2013) membedakan dua jenis pemahaman, yaitu 

pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental, 

yaitu hafal konsep atau prinsip tanpa kaitan dengan yang lainnya, dapat 

menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan mengerjakan perhitungan 

secara algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat rendah. 

Sedangkan pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan satu konsep atau 

prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya. Kemampuan ini tergolong pada 

kemampuan tingkat tinggi. Siswa akan lebih fleksibel dalam mengatasi masalah 

dengan pemahaman relasional. Sebagaimana yang diungkapkan Skemp (Haylock 

& Thangata,  2007): a relational understanding of mathematics enables 

individuals to more flexibly solve mathematics problems by providing a number of 

pathways through which to connect ideas. Penggolongan pemahaman matematis 

oleh Skemp telah merinci penggolongan pemahaman matematis menurut para ahli 

lainnya: Polya, Copeland, dan Pollatsek.  

Untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis dapat melalui 

beberapa indikator. Adapun indikator tersebut yaitu: 1) mendefenisikan konsep 

secara verbal dan tulisan; 2) membuat contoh dan non contoh penyangkal; 3) 

mempresentasikan konsep dengan model, diagram, dan simbol; 4) mengubah 

suatu bentuk representasi ke bentuk yang lain; 5) mengenal berbagai makna dan 

interpretasi konsep; 6) mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal 

syarat-syarat yang menentukan suatu konsep; 7) membandingkan dan 

membedakan konsep-konsep. (NCTM dalam Ni’mah 2017). 

 

Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan dasar 

mengaplikasikan konsep matematika dalam penyelesaian masalah nyata 

(Sumarmo, 2013). Matematika terdiri dari serangkaian konsep yang tidak dapat 

dipisahkan maka koneksi matematis menjadi jembatan satu konsep dengan konsep 

lainnya. Haylock & Thangata (2007) mendefenisikan koneksi matematika sebagai 
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berikut. Making connections in mathematics refers to the process in learning 

whereby the pupil constructs understanding of mathematical ideas through a 

growing awareness of relationships between concrete 

experiences,language,pictures and mathematical symbols.Understanding and 

mastery of mathematical material develops through the learner’s organization of 

these relationships into networks of connections. Membuat koneksi dalam 

matematika mengacu pada proses dalam pembelajaran di mana murid 

membangun pemahaman tentang gagasan matematika melalui kesadaran akan 

hubungan antara pengalaman nyata, bahasa, gambar dan simbol matematika. 

Pemahaman dan penguasaan materi matematika berkembang melalui organisasi 

pelajar dari hubungan-hubungan ini ke dalam jaringan koneksi. Pendapat ini 

didukung oleh NCTM (2000)  yang menegaskan sebagai berikut. Thinking 

mathematically involves looking for connections, and making connections builds 

mathematical understanding. Without connections, students must learn and 

remember too many isolated concepts and skills. With connections, they can build 

new understandings on previous knowledge. students encounter diverse new 

mathematical content, they have many opportunities to use and make connections. 

Berpikir secara matematis melibatkan pencarian koneksi, dan membuat koneksi 

membangun pemahaman matematis. Tanpa koneksi, siswa harus belajar dan 

mengingat terlalu banyak konsep dan keterampilan yang saling terpisah. Dengan 

koneksi, mereka bisa membangun pemahaman baru tentang pengetahuan 

sebelumnya. siswa menghadapi beragam konten matematika baru, mereka 

memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan dan membuat koneksi.  

Pemahaman terkait matematika sebagai ilmu yang saling berhubungan perlu 

ditingkatkan untuk mendukung kemampuan koneksi siswa. Sebagaimana NCTM 

(2000: 65) mengungkapkan “understand how mathematical ideas interconnect 

and build on one another to produce a coherent whole” yang artinya pahami 

bagaimana gagasan matematis saling berhubungan dan saling membangun untuk 

menghasilkan satu kesatuan yang koheren. Ketika siswa dapat menghubungkan 

ide matematika maka pemahaman mereka lebih dalam dan lebih bertahan lama. 

Dengan kemampuan koneksi, siswa juga mempunyai kemampuan memprediksi, 

kemampuan mengantisipasi, dan kemampuan berpikir kritis.  Di samping itu, 

siswa dapat melihat hubungan matematis dalam konteks yang menghubungkan 

matematika dengan mata pelajaran lain. Dengan demikian melalui koneksi 

matematis, siswa tidak hanya belajar matematika namun juga belajar tentang 

kegunaan matematika. 

Rohendi & Dulpaja (2013) menyatakan bahwa kemampuan koneksi 

matematis akan sangat bermanfaat bagi siswa, khususnya untuk menyelesaikan 

masalah matematika yang membutuhkan hubungan antara konsep matematika 

dengan konsep lain di matematika dan ilmu lain atau dalam kehidupan sehari – 

hari. 

Untuk mengukur kemampuan koneksi matematis dapat melalui beberapa 

indikator. Adapun indikator tersebut yaitu: 1) mengenali dan menggunakan 

hubungan-hubungan antara ide-ide dalam matematika; 2) mengenali dan 

menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika; 3) memahami 

bagaimana ide-ide dalam matematika saling berhubungan dan mendasari satu 

sama lain untuk menghasilkan suatu keutuhan koheren (NCTM, 2000). 
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Discovery Learning 

Discovery learning  (pembelajaran penemuan) mencakup model ilmiah 

yang sesuai dengan perkembangan kognitif. Discovery learning dikembangkan 

oleh Jerome Bruner. Bruner (Cetin, 2004) mendefinisikan pembelajaran discovery 

sebagai “all forms of obtaining knowledge for oneself by the use of one's own 

mind”, yang artinya segala bentuk pengetahuannya berasal dari penggunaan 

pikiran sendiri. Sementara Alfieri dkk (dalam Waterman, 2013) mendefinisikan 

pembelajaran penemuan sebagai berikut. Discovery learning as an inquiry-based, 

constructivist theory in which individuals draw on their past experiences and 

existing knowledge to explore and understand concepts. Pembelajaran penemuan 

sebagai teori konstruktivis berbasis penyelidikan yang menggambar pengalaman 

masa lalu dan pengetahuan yang ada untuk mengeksplorasi dan memahami 

konsep.  Hosnan (2014) mengungkapkan bahwa discovery learning adalah suatu 

model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelediki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam 

ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dari beberapa pendapat di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa discovery learning adalah pembelajaran yang 

melibataktifkan siswa dalam membangun pengetahuan  melalui proses 

penyelidikan sehingga menghasilkan pengetahuan yang tahan lama. 

Discovery learning menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-

ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Menurut Wilcox (dalam Hosnan, 2014), discovery 

learning mendorong siswa untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif 

mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong 

siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Hal ini diperjelas 

oleh Sund (dalam Sihombin dkk, 2017) yang mengungkapkan bahwa discovery is 

mental processes where the students are able to assimilate a concept or principle, 

yang artinya penemuan adalah proses mental di mana siswa mengasimilasikan 

sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental tersebut misalnya mengamati, 

menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan,  dan sebagainya. Dalam discovery learning siswa betul-betul 

ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru dalam pembelajaran ini 

adalah pembimbing dan fasilitator belajar (Sagala, 2010). Hal ini membuat siswa 

dalam pembelajaran discovery bisa belajar berpikir analisis dan mencoba 

memecahkan masalah yang dihadapi secara mandiri. Kebiasaan ini akan ditansfer 

dalam kehidupan masyarakat. Bruner menganggap bahwa discovery learning 

sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan 

sendirinya memberi hasil yang paling baik 

Penerapan discovery learning pada pembelajaran matematika sesuai dengan 

karakteristik matematika tersebut. Hakekatnya ilmu-ilmu itu diperoleh melalui 

penemuan. Begitu pula matematika sebagai bahasa yang abstrak, konsep dan lain-

lainnya akan melekat bila melalui penemuan dengan jalan memanipulasi dan 

pengalaman dengan benda-benda konkret. Di samping penting penerapannya,  

discovery learning juga memiliki tujuan spesifik, yaitu: (1) memberikan 

pengalaman kepada siswa dalam menemukan pola dalam situasi abstrak; (2) siswa 

mengetahui bahwa konsep matematika dibangun melalui penemuan; (3) setiap 

siswa, sebagai bagian dari tugas mengenal dirinya sendiri, untuk bersikap realistis 
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terhadap penilaian kemampuan pribadinya dalam menemukan matematika; (4) 

siswa memandang matematika itu menyenangkan dan menarik; (5) siswa mampu 

menghubungkan berbagai bagian matematika satu sama lain; (6) siswa memiliki 

keterampilan dalam menghubungkan matematika dengan berbagai bidang ilmu 

lainnya (Schulman dalam Cetin, 2004). 

Penerapan discovery learning perlu melalui beberapa prosedur yang 

hierarkis, yaitu sebagai berikut: (1) Stimulation (stimulasi atau pemberian 

rangsangan). Siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan dan 

keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai proses pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar 

lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah; (2) Problem 

statement (pernyataan atau identifikasi masalah). Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah); 

(3) Data collection (pengumpulan data). Pada tahap ini guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini 

siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak sengaja siswa 

menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki; (4) Data 

processing (pengolahan data). Siswa mengolah data dan informasi yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi dan sebagainya. Tahap ini berfungsi sebagai 

pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan 

mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/penyelesaian yang 

perlu mendapat pembuktian secara logis; (5) Verification (pembuktian). Siswa  

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan 

hasil pengolahan data; dan (6) Generalization (menarik kesimpulan atau 

generalisasi). Siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip 

umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil dari verifikasi (Syah dalam Hosnan, 2014). 

Beberapa keuntungan dari pembelajaran  dengan discovery learning, antara 

lain: (1) siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran; (2) menumbuhkan 

sekaligus menanamkan sikap inquiry; (3) mendukung kemampuan problem 

solving siswa; (4) memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa 

dengan guru; (5) materi yang dipelajari lebih lama berbekas (Marzano dalam 

Markaban, 2006). 

Selain memiliki beberapa keuntungan, pembelajaran  dengan discovery 

learning, juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya membutuhkan waktu 

belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima, tidak semua 

siswa mampu melakukan penemuan, dan tidak semua topik cocok menggunakan 

pembelajaran cara ini, umumnya hanya topik-topik yang berhubungan dengan 

prinsip (Hosnan, 2014). Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka diperlukan 

bimbingan guru serta pembentukan kelompok diskusi. 
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Hubungan Discovery Learning dengan Kemampuan Pemahaman dan 

Koneksi Matematis 

Jenis pengalaman yang diberikan guru memainkan peran utama dalam 

menentukan tingkat dan kualitas pembelajaran siswa. Semua kemampuan yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa tidak serta merta dapat terwujud tanpa siswa 

telibat aktif dalam pembangunan pengetahuan. Oleh karena itu, guru harus 

memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang secara aktif memberikan 

pengalaman yang dirancang untuk memperdalam dan menghubungkan 

pengetahuan mereka. Siswa harus melihat kesulitan dalam pembangunan 

pengetahuan matematika sebagai tantangan yang berharga. Sebagaimana yang 

diungkapkan NCTM (2000) bahwa effective mathematics teaching requires 

understanding what students know and need to learn and then challenging and 

supporting them to learn it well, yang artinya prinsip mengajar matematika yang 

efektif membutuhkan pemahaman tentang apa yang siswa ketahui dan perlu 

pelajari dan kemudian menantang serta mendukungnya untuk mempelajarinya 

dengan baik. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dicoba dalam 

upaya meningkatkan keaktifan siswa serta menantang dalam membangun 

pengetahuan adalah discovery learning. 

Discovery Learning menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar 

serta penilaian belajarnya lebih menekankan pada pemahaman siswa (Hosnan, 

2014). Melalui tahapan identifikasi masalah dan pengumpulan data pada 

discovery learning, siswa dilatih untuk memahami masalah, merumuskan 

hipotesis, serta menerapkan konsep secara logis sehingga dapat mendukung 

pengembangan kemampuan pemahaman matematis instrumental siswa. 

Sedangkan melalui tahapan pengolahan data dan verifikasi, siswa dilatih 

menyelesaikan permasalahan yang mengaitkan berbagai konsep serta menalar 

dalam melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis sehingga dapat mendukung pengembangan kemampuan 

pemahaman matematis relasional siswa. Di samping itu, melalui discovery 

learning, siswa dapat menyadari pentingnya merefleksikan pemikiran. Siswa 

dapat merasakan penyeledikan sebagai tantangan yang berharga. Ketika siswa 

bekerja keras untuk memecahkan masalah yang sulit atau untuk memahami 

gagasan yang kompleks maka akan siswa dengan matematika itu sendiri.  

Pengembangan kemampuan pemahaman pada discovery learning 

mendukung dan didukung oleh pengembangan kemampuan koneksi. Keterlibatan 

siswa dalam pengalaman yang dirancang guru akan membangun pemahaman 

yang kuat tentang suatu konsep matematika. Jika siswa mampu memahami 

konsep dengan baik melalui pembangunan pengetahuan maka siswa akan mudah 

untuk mengingat dan membentuk keterkaitan konsep di pembelajaran selanjutnya. 

Sebaliknya, saat siswa mampu menggingat dan mengaitkan konsep dengan baik 

maka siswa terbantu dalam memahami konsep baru. Hiebert dan Carpenter 

(dalam Stylianides, 2007) mengungkapkan …the degree of understanding is 

determined by the number and the strength of the connections. A mathematical 

idea, procedure, or fact is understood thoroughly if it is linked to existing 

networks with stronger or more numerous connections. Tingkat pemahaman 

ditentukan oleh jumlah dan kekuatan koneksi. Gagasan, prosedur, atau fakta 

matematika dipahami secara menyeluruh jika dikaitkan dengan jaringan yang ada 

dengan koneksi yang lebih kuat atau lebih banyak.  
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Teori belajar David Ausubel (Dahar, 2010) yang menerangkan bahwa belajar 

bermakna hanya terjadi bila siswa menemukan sendiri pengetahuannya. 

Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan akan lebih mudah diingat 

dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain. 

Pembelajaran penemuan mampu membangkitkan keingintahuan siswa, memberi 

motivasi untuk bekerja terus sampai menemukan jawaban-jawaban. Dengan 

demikian melalui discovery learning, siswa menemukan sendiri konsep suatu 

materi di bawah bimbingan guru, sehingga siswa lebih memahami materi dan 

keterkaitan antar materi, serta materi menjadi lebih lama dalam ingatan karena 

proses pembelajaran bermakna. Hal ini tentunya dapat mengembangkan 

kemampuan pemahaman dan koneksi matematis siswa. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa discovery learning 

mampu mengembangkan keaktifan dan menantang siswa dalam membangun 

pengetahuan. Tahapan-tahapan pembelajaran yang dilalui siswa pada 

pembelajaran discovery membuat siswa mampu mengevaluasi pemikiran mereka 

sendiri dan pemikiran orang lain sehingga memperdalam pemahaman dan 

kemampuan koneksi pengetahuan mereka serta membuat siswa lebih dekat 

dengan matematika itu sendiri. Oleh karena itu, discovery learning sebaiknya 

dijadikan alternatif pembelajaran oleh guru dalam rangka mengembangkan 

kemampuan pemahaman dan koneksi matematis siswa. 
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Abstrak 

Pemecahan masalah matematika merupakan elemen terpenting 

dalam pembelajaran matematika. Pada fenomenanya, siswa dalam 

memecahkan masalah khususnya masalah geometri hanya terfokus 

dengan rumus. Sehingga ketika mereka lupa dengan rumus yang 

digunakan mereka tidak bisa memecahkan masalah yang diberikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi luas permukaan tabung tanpa 

tutup. Kemampuan pemecahan masalah yang diamati berdasarkan 

empat tahap pemecahan masalah Polya. Empat tahap pemecahan 

masalah tersebut yaitu: (1) kemampuan memahami masalah; (2) 

kemampuan menyusun rencana; (3) kemampuan melaksanakan 

rencana; (4) kemampuan memeriksa kembali. Subjek penelitian 

adalah tiga siswa Madrasah Aliyah kelas XI IPS yang masing-masing 

merupakan siswa dengan kemampuan pemecahan siswa tinggi, 

sedang, dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

dengan kemampuan pemecahan tinggi melakukan tahap pemecahan 

masalah Polya secara lengkap, sedangkan siswa dengan kemampuan 

pemecahan masalah sedang dan rendah belum melakukan empat tahap 

pemecahan masalah Polya secara lengkap. 

Kata kunci: Tahap Pemecahan Masalah, Soal Cerita, Luas 

Permukaan Tabung  

 

 

Pemecahan masalah matematika merupakan elemen terpenting dalam 

pembelajaran matematika. Pemecahan masalah juga merupakan latihan terpenting 

dalam pembelajaran matematika, karena pemecahan masalah selalu berkenaan 

dengan suatu hal yang tidak rutin. Sehingga dengan pemecahan masalah yang 

baik, siswa terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah yang belum pernah dia 

hadapi. 

Standar Proses Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2016: 3) menyatakan 

bahwa untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya 

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah. Namun seringkali ditemukan bahwa pendekatan 

pembelajaran di sekolah hanya menggunakan metode ceramah. Hal tersebut tidak 

salah, akan tetapi harus sesuai porsi yang diperlukan. Selain itu pendekatan 

pembelajaran  berbasis pemecahan masalah akan sangat bermanfaat untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan jiwa pemecah masalah, 

siswa tidak akan menyerah dengan masalah yang dihadapinya.  

mailto:thoufinakurniyati@yahoo.co.id
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The National Council of Thecher of Mathematics (NCTM, 2000: 7) 

mengatakan bahwa standar isi dan proses merupakan standar pembelajaran yang 

diperlukan dalam pembelajaran matematika sekolah. Geometri merupakan salah 

satu standar isi dari lima standar isi.  Geometri adalah cabang matematika yang 

menghubungkan sifat-sifat dasar dan pengukuran dari segmen garis dan sudut. 

Sedangkan pemecahan masalah merupakan salah satu standar proses dalam 

pembelajaran matematika sekolah (NCTM, 2000: 7).  Oleh karena itu, pemecahan 

masalah geometri merupakan salah satu kombinasi standar proses dan standar isi 

pada pembelajaran matematika sekolah.  

Siswa dalam memecahkan masalah geometri mereka hanya terfokus dengan 

rumus. Sehingga ketika mereka lupa dengan rumus yang digunakan mereka tidak 

bisa memecahkan masalah yang diberikan. Seharusnya dalam memecahkan suatu 

masalah, siswa harus memahami esensi dari masalah itu sendiri dan tidak hanya 

terfokus pada rumus.  Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan seorang 

guru matematika Madrasah Aliyah di kota Malang  yang  menunjukkan bahwa 

beberapa siswa masih kesulitan dalam menentukan masalah geometri, hal tersebut 

karena mereka lupa dengan rumus. 

 Gomulya (2011: 11) menyatakan bahwa ciri –ciri seseorang memiliki tipe 

pemecah masalah yaitu: berpikir dan melihat dunia dengan cara yang berbeda, 

berfokus pada tujuan  dalam menyelesaikan setiap tantangan dan masalah, 

menganalisis masalah dengan tenang, menganalisis situasi,  mencari tahu akar 

penyebab masalah, berani mengambil keputusan, menyusun rencana dengan baik, 

mengamankan setiap rencana, serta mampu mengeksekusi dan memantau 

kemajuan setiap rencana mereka.  Olleh karena itu setiap siswa harus dibekali 

kemampuan memecahkan masalah sehingga mereka dapat menjadi seorang 

pribadi yang memiliki sikap tangguh dalam menghadapi masalah di kehidupan 

nyata.  

Menurut Polya (1957) terdapat empat tahap pemecahan masalah yaitu: (1) 

memahami masalah; (2) menyusun rencana; (3) melaksanakan rencana; (4) 

memeriksa kembali. Masing-masing tahap pemecahan masalah tersebut memiliki 

indikator (Polya, 1957: 6-16).  Indikator memahami masalah yaitu (Polya, 1957: 

6-8): (1) mengetahui arti semua kata yang diberikan; (2) mengetahui apa yang 

ditanya; (3) mampu menyajikan apa yang diketahui dengan kata-kata sendiri; (4) 

menggambarkan sesuatu dari apa yang diketahui; (5) mengetahui apa yang 

diketahui pada soal belum cukup dalam pemecahan masalah sehingga pada 

masalah tersebut siswa terbuka dalam menyelesaikannya; (6) mempu menentukan 

suatu hal tertentu sebelum menyelesaikan soal. 

 Indikator menyusun rencana yaitu (Polya, 1957: 8-9) merencanakan 

masalah dengan tepat yang sesuai dengan kondisi masalah yang diberikan. 

Indikator melaksanakan rencana yaitu (Polya, 1957: 12) melaksanakan strategi 

yang telah disusun sebelumnya, dalam tahap ini diperukan kesabaran dan 

ketelitian siswa untuk menyelesaikan sustu masalah. Indikator terakhir memeriksa 

kembali yaitu (Polya, 1957: 14) memeriksa kembali pekerjaan yang sudah 

dilakukan seperti memeriksa keabsahan proses penyelesaian atau memeriksa 

perhitungan.  
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif 

yang mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa khususnya pada 

materi luas permukaan tabung tanpa tutup. Penelitian ini dilakukan di suatu 

Madrasah Aliyah Kota Malang dan subyek dari penelitian ini adalah tiga siswa  

kelas XI IPS dengan kemampuan pemecahan masalah yang berbeda. Tiga subyek 

diambil dengan kemampuan pemecahan masalah yang berbeda yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

dan wawancara maka instrumen dalam penelitian adalah lembar tes individu dan 

data hasil wawancara dengan siswa. Kemampuan pemecahan masalah yang 

diamati adalah: (1) kemampuan memahami masalah; (2) kemampuan menyusun 

rencana; (3) kemampuan melaksanakan rencana; (4) kemampuan memeriksa 

kembali. Panduan skor pemecahan masalah menurut Polya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1  Panduan Pemberian Skor Pemecahan Masalah Menurut Polya 

Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami masalah 
0 

Salah menginterpretasi / salah secara keseluruhan  

(Tidak menuliskan informasi yang ada pada soal) 

1 
Salah menginterpretasi sebagian soal, mengabaikan kondisi soal  

(Menuliskan informasi yang ada pada soal akan tetapi kurang tepat ) 

2 
Memahami masalah secara keseluruhan (Menyebutkan/menuliskan 

informasi yang ada pada soal)  

Menyusun rencana 

0 
Tidak ada rencana, membuat rencana yang tidak relevan (Tidak 

menyajikan urutan langkah penyelesaian) 

1 

Menyusun rencana penyelesaian yang tidak dapat dilaksanakan 

sehingga rencana tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan 

(Menyajikan urutan penyelesaian yang tidak mungkin dilakukan )  

2 

Menyusun rencana dengan benar tetapi salah dalam hasil/tidak ada 

hasil (Menyajikan urutan langkah penyelesaian yang benar tetapi 

mengarah pada jawaban yang salah) 

3 
Menyusun rencana yang benar tetapi belum lengkap (Menyajikan 

urutan langkah penyelesaian yang benar tetapi kurang lengkap) 

4 

Menyusun rencana sesuai dengan prosedur dan mengarahkan pada 

solusi yang benar (Menyajikan urutan langkah penyelesaian yang 

benar tetapi mengarah pada jawaban yang benar) 

Melaksanakan 

rencana 

0 
Tidak melakukan perhitungan atau melakukan perhitungan dalam 

melaksanakan prosedur yang salah 

1 
Melaksanakan prosedur yang benar dan mungkin menghasilkan 

jawaban yang benar tapi salah perhitungan 

2 Melaksanakan proses yang benar dan mendapat hasil yang benar  

Memeriksa kembali 

0 Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain 

1 Ada pemeriksaan tetapi tidak tuntas 

2 Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kebenaran proses 

Sumber: Aryan (2002) 

 

Selanjutnya hasil kemampuan pemecahan masalah siswa kelas XI IPS 

diklasifikasikan untuk mendapatkan subjek penelitian yaitu siswa dengan 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan tabel berikut: 

 

  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1126 

 

  
 

Tabel 2  Interpretasi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

No. Nilai Kriteria 

1. 80,0-100 Baik sekali 

2. 65-79,9 Baik 

3. 55-64,9 Cukup 

4. 40-54,9 Kurang 

5. 0-39,9 Kurang sekali 

(Hadi dan Radiyatul, 2014: 57) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau berdasarkan 

kemampuan memahami masalah, kemampuan menyusun rencana, kemampuan 

melaksanakan rencana, dan kemampuan memeriksa kembali. Data yang diperoleh 

didapatkan dari hasil tes siswa dan wawancara dengan siswa. Adapun soal yang 

diberikan pada tes adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1 Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

 

Deskripsi skor dan kriteria kemampuan pemecahan masalah siswa sebagai 

berikut. Persentase siswa dengan kriteria baik sekali adalah 21,43 % dengan rata-

rata skor 8,33. Persentase siswa dengan kriteia baik adalah 7,14% dan rata-rata 

skor 70. Terakhir, persentase siswa dengan kriteria kurang sekali adalah 71,43% 

dan rata-rata skor 12. Dari masing-masing kriteria diambil tiga siswa dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi siswa dimana masing-masing siswa 

memiliki kemampuan pemecahan masalah tinggi, sedang, dan rendah sebagai 

subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam     

Tabel 3. 

 
Tabel 3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian Kode subjek Kategori 

AP S1 tinggi 

RIY S2 sedang 

IR S3 rendah 

 

Siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang  tinggi yaitu S1, siswa 

dengan kemampuan pemecahan masalah yang sedang yaitu S2, dan siswa dengan 

kemampuan pemecahan masaah yang rendah adalah S3. Selanjutnya dari masing-

masing siswa dengan kemampuan pemecahan yang berbeda tersebut akan 

dianalisis lembar jawaban tes individu dan wawancara kepada siswa . Analisis 
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yang dilakukan meliputi kemampuan pemecahan masalah dengan empat tahap 

Polya yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan 

memeriksa kembali. 

 
Gambar 2 Lembar Jawaban Tes Individu S1 

 

Gambar 2 merupakan lembar jawaban tes individu S1 yang merupakan 

siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang tinggi. Pada tahap 

memahami masalah, S1 menuliskan apa yang diketahui dari soal, selanjutnya dia 

menginterpresikan dalam gambar dimana gambar tersebut merupakan jaring-

jaring tabung tanpa tutup. Dalam gambar tersebut terlihat dia memahami bahwa 

pita yang terbagi menjadi tiga sama panjang  merupakan keliling dari alas tempat 

pensil berbentuk tabung. Hal ini sesuai dengan pendapat Polya (1957) bahwa ciri-

ciri siswa memahami masalah adalah dengan menggambarkan sesuatu untuk 

dijadikan bantuan dalam penyelesaian masalah. Hal ini dikarenakan S1 memiliki 

kemampuan spasial yang baik. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Hasan 

(2015) yang menyatakan bahwa siswa dengan kemampuan spasial tinggi secara 

umum dapat menyelesaikan masalah geometri. Selain itu Suryanti (2016) 

menyatakan bahwa siswa mampu membuat gambar dengan tepat karena mereka 

memiliki pengalaman langsung dengan benda-benda geometri tersebut secara 

konkret dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Selanjutnya, 

S1 memahami bahwa pita sepanjang 22 cm merupakan salah satu panjang dari 

selimut tabung. Akan tetapi S1 belum memahami masalah secara keseluruhan. S1 

menjawab karton yang diperlukan untuk membuat tiga tempat pensil seharusnya 

hal yang ditanyakan adalah karton yang diperlukan untuk membuat satu tempat 

pensil saja. Hasil wawancara dengan S1  menunjukkan bahwa dia mengira hal 

yang ditanyakan adalah karton yang dibutuhkan untuk membuat tiga tempat 

pensil. S1 menyatakan bahwa dia terjebak dengan pernyataan Naimah ingin 

membuat tempat pensil untuk dirinya dan dua adiknya.  

Kemudian tahap menyusun rencana. Adapun langkah-langkah S1 dalam 

menyelesaikan masalah yaitu: (1) menentukan luas selimut tabung; (2) 
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menentukan keliling lingkaran yang merupakan keliling dari alas tabung; (3) 

menentukan luas alas tabung yang berbentuk lingkaran; (4) menjumlahkan luas 

selimut tabung dan alas tabung; (5) mengalikan tiga jumlah luas selimut tabung 

dan alas tabung. Taplin menyatakan bahwa pembelajaran melalui pemecahan 

masalah juga dapat melatih siswa dalam mengembangkan pemahaman tentang 

kapan saat yang tepat untuk menggunakan strategi tertentu. Nampak S1 dalam 

menyelesaikan masalah pada langkah pertama sampai keempat sudah tepat tetapi 

terjadi kesalahan pada langkah kelima. Hal ini dikarena S1 tidak memahami 

masalah secara keseluruhan akibatnya langkah-langkah pemecahan masalah yang 

seharusnya tepat terpatahkan dengan langkah terakhir. 

Selanjutnya tahap melaksanakan rencana. Secara garis besar S1 dalam tahap 

ini menggunakan konsep luas bangun datar atau tidak menggunakan rumus yaitu 

𝜋𝑟(2𝑡 + 𝑟). Misalnya dalam melaksanakan langkah pertama yaitu menentukan 

luas selimut tabung, dia menggunakan konsep luas persegi panjang dengan ukuran 

22 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 dimana 10 cm merupakan tinggi tabung sedangkan 22 cm 

merupakan keliling alas tabung. Jadi untuk menentukan luas karton yang 

diperluan S1 menjumlahkan luas alas tabung dan selimut tabung.  Selanjutnya 

untuk menentukan jari-jari tabung, dia mengunakan keliling lingkaran sehingga 

didapatkan jari-jari tabung yang belum diketahui. 

Tahap terakhir yaitu memeriksa kembali. Dari hasil wawancara dengan 

dengan S1 menunjukkan bahwa dia melakukan tahap ini. Dia mememeriksa hal-

hal yang diketahui, perhitungan, dan langkah-langkah penyelesaian  akan tetapi 

dia tidak membaca kembali secara keseluruhan masalah yang diberikan. 

Akibatnya langkah-langkah penyelesaian yang seharusnya sudah tepat karenas 

langkah terakhir diperoleh jawaban yang kurang tepat.  

 

 
Gambar 3 Lembar Jawab Tes Individu S2 

 

Gambar 3 merupakan lembar jawaban tes individu S2. Pada tahap 

memahami masalah S2 memahami bahwa keliling lingkaran adalah pita sepanjang 

22 cm yang diperoleh dari panjang pita awal dibagi menjadi tiga bagian sama 

panjang. Selain itu dia menuliskan jari-jari sebesar 
7

2
 , akan tetapi dia tidak 

menuliskan dari mana jari-jari tersebut diperoleh. Dari hasil wawancara 

menunjukkan bahwa dia memperoleh panjang jari-jari dengan menggunakan 

konsep keliling lingkaran. Dia memahami hal yang diketahui yaitu luas 
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permukaan tabung tanpa tutup untuk satu tempat pensil. Akan tetapi S2 tidak 

mengambarkan  pemahaman yang diperolehnya dalam suatu gambar. Selanjutnya 

tahap menyusun rencana. Adapun langkah-langkah S2 dalam melakukan tahap ini 

yaitu: (1) menentukan jari-jari tabung; (2) menentukan luas alas tabung yang 

berbentuk lingkaran; (3) menentukan luas selimut tabung; (4) menjumlahkan luas 

alas dan selimut tabung. Hal ini menunjukkan bahwa S2 menyusun rencana 

dengan tepat karena dia memahami masalah secara keseluruhan. Polya (1957) 

menyatakan bahwa kemampuan menyusun rencana bergantung dengan 

pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Hal tersebut berarti bahwa S2 memiliki 

pengalaman yang baik sehingga S2 dapat menyusun rencana dari masalah yang 

diberikan. Hal ini senada dengn pendapat Sam (2015) bahwa siswa 

menghubungkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya atau masalah serupa 

yang pernah diselesaikan sebelumnya dengan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal sehingga dapat membuat rencana penyelesaian. 

Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan rencana. Tidak jauh berbeda dengan 

S1, S2 menggunakan konsep luas bangun datar untuk menentukan luas 

permukaan tabung tanpa tutup. Pada luas selimut tabung dia menggunakan konsep 

luas persegi panjang dimana keliling tabung sebagai panjang persegi panjang dan 

tinggi tabung sebagai lebar persegi panjang. Selain itu untuk menentukan luas alas 

tabung dia menggunakan konsep luas lingkaran. Akan tetapi ada beberapa 

kekurangan S2 dalam melaksanakan rencana. Kesalahan tersebut adalah pada saat 

menentukan luas lingkaran S2 memasukkan nilai 𝑟2sebesar 
14

4
 yang seharusnya 

sepanjang 
7

2
 cm. Dari hasil wawancara menunjukkan alasan S2 memasukkan nilai 

jari-jari sebesar 
14

4
 karena dia mengira (

7

2
)

2

=
7

2
×

2

2
=

14

4
 . Hal ini menunjukkan 

bahwa S2 belum memahami konsep bilangan berpangkat. 

Tahap terakhir yaitu memeriksa kembali. Dari hasil wawancara 

menunjukkan bahwa S2  tidak melakuakan tahapan ini baik memeriksa 

perhitungan ataupun memeriksa proses yang telah dilakukan. Alasannya karena 

dia tidak yakin dengan jawaban yang diperoleh padahal secara garis besar konsep 

yang dimiliki S2 sudah benar. 

 

 
Gambar 4 lembar Jawab Hasil Tes Individu S3 

 

Gambar 4 merupakan lembar jawaban tes individu S3. Pada tahap 

memahami masalah S3 menggambar tabung dan menunjukkan posisi dari tinggi 
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tabung tersebut. Selain itu dia membagi panjang pita awal menjadi tiga bagian 

sama panjang. Namun pada jawaban S3 tidak terlihat bahwa pita sepanjang 22 cm 

sebagai keliling alas tabung melainkan sebagai diameter tabung. Hal ini 

ditunjukkan dengan S3 memasukkan nilai jari-jari tabung sebesar 11 cm yang 

merupakan setengah dari 22 cm. Setelah peneliti mengkonfirmasi hal tersebut 

ternyata dugaan peneliti adalah benar bahwa 22 merupakan diameter dari tabung. 

Terakhir, S3 memahami bahwa yang ditanyakan adalah luas karton yang 

diperlukan untuk membuat satu tempat pensil. Namun dia tidak memahami bahwa  

luas karton yang diperlukan untuk membuat satu tempat pensil terdiri dari satu 

linkaran dan satu selimut tabung. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti 

dengan S3. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap menyusun rencana. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan oleh S3 pada tahap ini yaitu: (1) membagi pita awal menjadi tiga 

bagian sama panjang; (2) menentukan luas karton yang diperlukan untuk 

membuat tempat pensil. Nampak bahwa S3 tidak dapat menyusun rencana dengan 

tepat. Hal ini dikarenakan siswa tidak menggunakan konsep luas bangun datar 

sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Kemudian tahap melaksanakan rencana. S3 menggunakan rumus 𝐿 =
1

3
× 𝜋 × 𝑟 × 𝑡 untuk menentukan luas karton. S3 mengatakan bahwa dirinya tidak 

yakin dengan rumus yang telah dituliskan karena dia lupa dengan rumus yang 

digunakan untuk meyelesaiakan masalah. Selain itu dia memasukkan nilai jari-jari 

sebesar 11 cm yang diperoleh dari membagi dua pita sepanjang 22 cm. Hal ini 

jelas bahwa S3 belum bisa melaksanakan rencana dengan baik dikarenakan dia 

belum menyusun rencana dengan tepat. Hal ini sesuai dengan  pendapat Yanti 

(2017) bahwa pada tahapan melaksanakan rencana siswa akan mampu 

menjalankan rencana apabila mereka telah merancang rencana. Selanjutnya tahap 

terakhir yaitu memeriksa kembali. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa S3 

tidak melaksanakan tahapan ini. Alasannya karena dia memang sudah tidak yakin 

dengan jawabannya. Selain itu dia tidak terbiasa melakukan tahapan ini.  

Dari empat tahap pemecahan masalah Polya hanya tahap menyusun rencana 

dan melaksanakan rencana yang dilakukan oleh S3 tetapi rencana yang telah 

disusun dan dilaksnakan tidak tepat.  Hal ini dikarenakan S1 kurang memiliki 

kemampuan spasial yang baik. Hal ini diperkuat oleh Hasan (2015) yang 

menyatakan bahwa siswa dengan kemampuan spasial yang rendah tidak dapat 

memecahkan masalah geometri karena tidak dapat memahami masalah. Akibatnya 

sulit membayangkan situasi yang dimaksud, tidak dapat menyusun rencana 

dengan tepat, tidak dapat menvisualisasi jaring-jaring tabung degan tepat, tidak 

dapat menggambar dan salah dalam melaksanakan rencana. Selain itu salah satu 

faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu proses 

pembelajaran yang tidak dapat mendukung meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Hal ini senada dengan pendapat Yus (2017) yang menyatakan 

bahwa proses pembelajaran matematika di kelas kurang meningkatkan 

kemampuan berpikir tinggi dan kurang berkaitan langsung dengan kehidupan 

sehari-hari penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu 

Sudiarta (2006) mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan  

selama ini belum mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam 
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menkomunikasi ide-ide matematika secara tepat, pemahaman konsep matematika, 

dan pemecahan masalah matematika.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terebut, dapat disimpulkan 

bahwa siswa dengan kemampuan pemecahan yang tinggi dapat menyelesaikan 

masalah sesuai empat tahapan pemecahan masalah Polya yaitu memahami 

masalah, menyusun rencana, melaksanaan rencana, dan memeriksa kembali. 

Namun pada tahap memahami masalah ada sedikit kesalahan yaitu hal yang 

ditanyakan dalam soal. Selebihnya S1 sudah sangat baik menggunakan konsep 

luas bangun datar menyeesaikan masalah yang ddiberikan.  

 Sedangkan untuk siswa dengan kemampuan pemecahan masalah sedang, 

hanya melakuakan tiga tahap pemecahan masalah Polya yaitu memahami 

masalah, menyusun rencana, dan melaksanakan rencana. Dalam memahami 

masalah dan menyusun rencana, S2 sudah melakukannya dengan baik sedangkan 

pada tahap melaksanakan rencana terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut 

berhubungan dengan konsep bilangan berpangkat yang dimiliki oleh S2.  

 Selanjutnya untuk siswa dengan kemampuan pemecahan rendah hanya 

melakukan dua tahap pemecahan masalah yaitu menyusun rencana dan 

melaksanakan rencana. Tetapi rencana yang disusun oleh S3 kurang tepat yang 

mengakibatkan pelaksanaannya juga kurang tepat. Hal ini dikarenakan S3 tidak 

memahami masalah yang diberikan. 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa memiliki 

kemampuan pemecahan masalah dengan predikat “kurang baik”. Oleh karena itu 

peneliti menyarankan untuk  penelitian berikutnya untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran berbasis pemecahan masalah untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa khusunya pada materi luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi lengkung. Sesuai dengan pendapat dari Sarbiyono 

(2016) bahwa peningkatan  kemampuan pemecahan masalah matematis dengan 

pembelajaran matematika realistik hendaknya memperhatikan aspek kemampuan 

pemahaman  konsep matematika yang meliputi: kemampuan siswa dalam 

menyajikan konsep dalam bentuk representatif matematik, mengklasifikasikan 

menurut sifat tertentu, menerapkan konsep secara algoritma, dan menggunakan, 

memanfaatkan, memilih prosedur atau operasi tertentu  
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Abstrak 

Kualitas belajar individu dapat dilihat dari struktur respon yang 

diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan respon 

siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus berdasarkan 

pelevelan taksonomi SOLO. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 

soal tertulis dan wawancara terhadap subjek penelitian. Subjek 

penelitian adalah 3 siswa yang telah belajar materi persamaan garis 

lurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon subjek pertama 

(S1) dan subjek kedua (S2) dalam menyelesaikan soal berada pada 

level prestructural, sedangkan subjek ketiga (S3) berada pada level 

unistructural. S1 dan S2 tidak memahami pertanyaan, tidak memiliki 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, dan 

memberikan jawaban yang tidak terkait dengan pertanyaan. S3 

memahami pertanyaan, menjawab pertanyaan menggunakan satu atau 

beberapa informasi relevan yang terkait langsung dengan pertanyaan, 

namun masih terjadi kesalahan perhitungan dalam penyelesaian. 

Kata kunci: Respon Siswa, Taksonomi SOLO, Persamaan Garis 

Lurus 

 

Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran terlihat dari kualitas hasil belajar 

siswa. Siswa tidak dapat dikatakan telah mempelajari apapun yang bermanfaat 

kecuali mereka mempunyai kemampuan menggunakan informasi dan kemampuan 

untuk menyelesaikan soal (Slavin, 2006:31). Ketika menyelesaikan soal, siswa 

diharapkan memahami proses penyelesaian soal tersebut dan menjadi terampil 

dalam memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, 

merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan keterampilan yang 

dimiliki sebelumnya. 

Aljabar adalah salah satu materi dalam matematika yang penting untuk 

dipelajari. Salah satu pokok bahasan aljabar yang diperoleh siswa SMP adalah 

materi persamaan garis lurus. Ardiantoro (2013) menyatakan bahwa dalam 

menyelesaikan masalah persamaan garis lurus, pemahaman siswa dengan aktifitas 

belajar rendah berdasarkan teori APOS hanya mengerjakan berdasarkan apa yang 

telah dia ingat sesuai dengan contoh-contoh yang pernah siswa ketahui, baik itu 

dari apa yang pernah diajarkan guru maupun dari catatannya sendiri. Sedangkan 

menurut Zaki (2016) kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan 

garis lurus meliputi kesalahan menafsirkan konsep, tidak teliti dalam melakukan 

operasi aljabar, dan penyimpulan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. 

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pembelajaran, guru seharusnya 

mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh masing-masing siswa. Hasil belajar 
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siswa dapat dilihat dari respon siswa dalam menyelesaikan masalah pada pokok 

bahasan tertentu sesuai jawaban yang diberikan. Setiap siswa memiliki respon 

yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Respon seorang siswa akan berbeda 

antara suatu konsep dengan konsep lainnya dan bervariasi terhadap tugas-tugas 

sejenis yang diberikan. Suatu saat seorang siswa menunjukkan tingkat respon 

yang lebih rendah, tetapi di saat lain menunjukkan tingkat respon yang lebih 

tinggi. Sehingga penting bagi guru untuk mengetahui respon siswa dalam 

menyelesaikan masalah, terutama pada materi persamaan garis lurus. 

Teori kognitif yang berfokus terhadap struktur respon individu untuk 

mendeskripsikan kualitas belajar individu dikenal sebagai taksonomi SOLO (Lim 

& Wun, 2012). Taksonomi SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) 

dikembangkan oleh Biggs & Collis dalam penelitiannya tentang hasil belajar 

siswa pada tahun 1982 (Brabrand & Dahl, 2008). Taksonomi SOLO 

mengklasifikasikan level berpikir menjadi lima level berbeda dan bersifat hirarkis 

yaitu  prestructural, unistructural, multistructural, relational, dan extended 

abstract. Taksonomi SOLO berperan menentukan kualitas respon siswa terhadap 

masalah, artinya taksonomi SOLO dapat digunakan sebagai alat menentukan 

kualitas jawaban siswa. Lian & Yew (2012) menyatakan bahwa ketika siswa 

menjawab permasalahan yang diberikan, indikator respon siswa terhadap masalah 

dijelaskan sebagai berikut: 

 
Tabel 1  Indikator Respon Siswa Berdasarkan Taksonomi SOLO 

Level Indikator 

Prestructural 

 

Siswa tidak memahami maksud pertanyaan. 

Siswa memberikan jawaban yang tidak terkait dengan masalah yang 

diberikan. 

Siswa gagal terlibat dalam masalah. 

Unistructural 

 

Respon siswa terfokus pada satu atau beberapa informasi relevan yang 

terkait langsung dengan realitas konkrit darimasalah yang diberikan 

Multistructural 

 

Siswa menyeleksi informasi yang lebih relevan untuk mendapatkan solusi 

dari masalah yang diberikan tetapi tidak memadukannya. 

Informasi yang diberikan dapat digunakan sebagai resep dimana satu set 

instruksi diikuti secara berurutan untuk memecahkan masalah. 

Relational 

 

Siswa mengintegrasikan semua aspek informasi yang diberikan menjadi 

saling terkait. 

Informasi yang diberikan dengan kata lain belum cukup untuk memecahkan 

masalah secara langsung.  

Extended Abstract Siswa mengeneralisasi struktur ke dalam situasi yang baru dan lebih abstrak. 

 

Penelitian yang terkait dengan taksonomi SOLO pernah dilaksanakan oleh 

Leng (2006) melaporkan bahwa setelah diadakan pembandingan hasil pretes dan 

post test yang dinilai secara deskriptif ternyata pelajar dewasa, dalam hal ini 26 

guru, lebih termotivasi untuk belajar. Laisouw (2012) melaporkan bahwa respon 

dari dua siswa dengan minat belajar matematika tinggi berada pada level extended 

abstract, dua siswa dengan minat belajar matematika sedang berada pada level 

yang berbeda, satu berada pada level relational, dan siswa lain berada pada level 

multistructural. Respon dari dua siswa dengan minat belajar matematika rendah 

juga berbeda, satu pada level multistructural, sedang yang lain pada kategori 

unistructural. Sriyati (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa respon 

siswa pada soal aspek pemahaman, penerapan dan analsis berada pada hampir 

semua level taksonomi SOLO. 
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Berdasarkan kajian di atas, maka penting untuk melakukan penelitian 

tentang respon siswa kelas IX dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus 

berdasarkan taksonomi SOLO. Melalui penelitian ini, guru dapat mengetahui 

kualitas hasil belajar siswa dan mengetahui kesulitan yang dialami, sehingga guru 

dapat menyusun strategi yang tepat dalam pengajaran materi persamaan garis 

lurus. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

kualitatif,  karena bertujuan mendeskripsikan respon siswa dalam menyelesaikan 

soal persamaan garis lurus berdasarkan taksonomi SOLO. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes tertulis dan wawancara. Lembar 

tes tertulis  disusun berdasarkan taksonomi SOLO, yang dapat mengukur 

kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

berdasarkan lima level yang meliputi prestructural, unistructural, multistructural, 

relational, dan extended abstract. Adapun soal yang diberikan sebagai berikut: 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk memperoleh data dalam penelitian ini berupa soal tertulis. 

Adapun bentuk soal ini adalah sebagaimana berikut. 

Diketahui dua garis sejajar yaitu 𝑘 dan 𝑙. Garis 𝑘 memiliki gradien 𝑚𝑘 = 3 dan 

melalui titik 𝐴 (−2, 9), sedangkan garis 𝑙 melalui titik 𝐵 (−3, 3). Garis 𝑔 tegak 

lurus garis 𝑙 dan memotong garis 𝑘 di titik 𝐶(−4,3). 

a. Tentukan persamaan garis 𝒌 

b. Tentukan persamaan garis 𝒍 
c. Tentukan titik potong garis 𝒈 terhadap sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚. 

d. Tentukan titik potong terhadap sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚 dari sebarang garis yang 

sejajar      garis 𝒈. 

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan soal tertulis kepada 

seluruh siswa kelas IX-A MTs At Taraqqie Malang yang telah belajar materi 

persamaan garis lurus yang terdiri dari 32 siswa. Pemilihan kelas IX-A merupakan 

masukan dari guru mata pelajaran matematika MTs At Taraqqie Malang. 

Selanjutnya dipilih 3 subjek yang yang dapat mewakili variasi jawaban dari 

keseluruhan siswa. Hasil pekerjaan siswa terhadap tes tertulis dikaji peneliti untuk 

menentukan level taksonomi SOLO sesuai respon yang diberikan masing-masing 

siswa, kemudian dilakukan wawancara untuk memperkuat data hasil tes, serta 

mendapat informasi yang lebih jelas tentang jawaban yang diberikan subjek. 

Analisis data difokuskan pada jawaban subyek terhadap tes tertulis yang 

diberikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara yang dilakukan terhadap 3 

subjek yang dapat mewakili variasi jawaban dari keseluruhan siswa. Peneliti 

mendeskripsikan respon siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus 

berdasarkan pelevelan taksonomi SOLO dengan mengkaji hasil pekerjaan siswa. 

Berikut deskripsi respon siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus 

berdasarkan taksonomi SOLO: 
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Subyek Pertama dengan Nama Samaran S1 

Berikut jawaban S1 dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus bagian 

a): 

 

 
Gambar 1  Jawaban S1 pada Soal Bagian a) 

 

Hasil pekerjaan S1 terhadap tes tertulis bagian a) menunjukkan bahwa S1 

tidak menjawab dengan benar persamaan garis 𝑘. S1 menuliskan 3  (−2,9) dan 

rumus 𝑚(𝑥 − 𝑥1) + 𝑦1 ⇒ (−2,9) yang tidak menunjukkan rumus persamaan 

garis. Selanjutnya S1 menuliskan 𝑚 =
𝑦1−𝑦2

𝑥1−𝑥2
=

9−3

−2−(−3)
=

6

1
= 6 yang bukan 

merupakan persamaan garis 𝑘 yang memiliki gradien 𝑚𝑘 = 3 dan melalui titik 

(−2,9). Hal ini menunjukkan bahwa S1 tidak dapat memahami maksud 

pertanyaan dengan baik, tidak memiliki pengetahuan mengenai persamaan garis 

lurus apabila gradien dan suatu titik diketahui, dan tidak dapat mengaitkan 

informasi yang diketahui dengan yang ditanyakan. Dari jawaban yang diberikan 

tersebut menunjukkan bahwa respon S1 berada pada level prestructural 

berdasarkan taksonomi SOLO. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Biggs dan 

Tang (2011:88) bahwa siswa prestructural menunjukkan sedikit pemahaman. 

Ketika ditelusuri lebih lanjut dengan wawancara: 

 

P   : apa maksud dari 3  (−2,9) yang kamu tuliskan? 

S1 : 3  itu gradien dan (−2,9) itu titik 

P   : rumus apakah yang kamu tulis? 

S1 : tidak tahu 

P   : lalu 𝑚 itu apa? 

S1 : 𝑚 itu gradien 

 P  : mengapa mencari nilai 𝑚?  

S1 : karena di rumus itu ada 𝑚 nya, jadi harus mencari m 

P  : apakah itu sudah merupakan jawaban akhirnya?  

S1 : tidak tahu 

 

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa S1 tidak tahu rumus yang dituliskan 

dan bagaimana menggunakan rumus tersebut berdasarkan informasi dan 

pertanyaan yang diberikan. S1 memberikan jawaban yang tidak terkait dengan 

pertanyaan yang diberikan dengan menentukan gradien yang dilalui titik 𝐴(−2,9) 

dan 𝐵(−3,3), padahal informasi garis yang melalui titik 𝐴(−2,9) dan 𝐵(−3,3) 

tidak diberikan. Dari jawaban yang diberikan tersebut, S1 mendapatkan informasi 

langsung dari yang diketahui tetapi cenderung mengunakan informasi yang tidak 

benar dan tidak relevan dalam menyelesaikan masalah (Lian & Yew, 2012). 

Selanjutnya subyek S1 tidak menjawab soal bagian b), c) dan d) dengan alasan 
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tidak dapat memahami soal yang diberikan dan tidak tahu bagaimana 

menyelesaikannya. 

Berdasarkan deskripsi respon S1 dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus bagian a), menunjukkan bahwa pemahaman S1 terhadap persamaan garis 

lurus masih kurang. S1 tidak mengetahui rumus persamaan garis lurus dan tidak 

mengetahui bagaimana menentukan persamaan garis apabila gradien dan suatu 

titik diketahui. S1 belum mengetahui bagaimana menggabungkan informasi dan 

bagaimana mengorganisasikan hubungan informasi tersebut dengan ide yang lain 

(Potter & Kustra, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa respon S1 dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus berdasarkan jawaban yang diberikan 

berada pada level prestructural. 

 

Subyek Kedua dengan Nama Samaran S2 

Hasil pekerjaan S2 terhadap tes tertulis bagian a) menunjukkan bahwa S2 

tidak menjawab dengan benar persamaan garis 𝑘. S2 menuliskan kembali 

informasi yang diketahui yaitu 𝑚𝑘 = 3 melewati (2,9), kemudian menuliskan 

rumus persamaan garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 dengan benar. Namun, S2 tidak dapat 

menggunakan rumus yang dituliskan dengan informasi yang diketahui. S2 

mensubtitusikan 𝑚 = 3, 𝑥 = −2, dan 𝑐 = 9 pada rumus sehingga diperoleh 𝑦 =
3. Berikut jawaban S2 dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus bagian a): 

 

 
Gambar 2  Jawaban S2 pada Soal Bagian a) 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan S2, menunjukkan bahwa S2 tidak 

mengetahui bagaimana menentukan persamaan garis apabila gradien dan suatu 

titik diketahui. S2 tidak dapat mengaitkan informasi yang diketahui dengan yang 

ditanyakan. Dari jawaban yang diberikan tersebut menunjukkan bahwa respon S2 

berada pada level prestructural berdasarkan taksonomi SOLO. Ketika 

diklarifikasi dengan wawancara ternyata S2 tidak mengetahui rumus yang 

dituliskan. 

 
P   : apakah kamu memahami apa yang kamu tuliskan? 

S2 : paham bu 

P   : 𝑚𝑘 itu apa?  

S2 : 𝑚𝑘 = 3  itu gradien 

P   : rumus apakah 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 yang kamu tuliskan? 

S2 : tidak tahu, lupa bu.. 

P   : bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu? 

S2 : 𝑚 nya itu 3,  𝑥 nya  −2, dan 𝑐 nya itu 9 

P   : apakah jawaban yang kamu berikan itu sudah menjawab pertanyaan?  

S2 : tidak tahu bu.. 
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Dari wawancara tersebut terlihat bahwa S2 tidak tahu rumus yang dituliskan 

dan bagaimana menggunakan rumus tersebut berdasarkan informasi dan 

pertanyaan yang diberikan. S2 tidak memiliki pengetahuan mengenai persamaan 

garis lurus apabila gradien dan suatu titik diketahui. S2 menganggap titik (−2,9) 

sebagai (𝑥, 𝑐) dan mensubtitusikan titik (−2,9) pada rumus sehingga diperoleh 

𝑦 = 3. S2 juga tidak mengetahui apakah jawaban yang diberikan sudah menjawab 

pertanyaan atau belum, karena dia hanya mencoba menjawab soal berdasarkan 

yang dia ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa S2 tidak memahami maksud 

pertanyaan.  

Selanjutnya S2 menjawab soal persamaan garis lurus bagian b) sebagai 

berikut. 

 

 
Gambar 3  Jawaban S2 pada Soal Bagian b) 

 

Hasil pekerjaan S2 terhadap tes tertulis bagian b) menunjukkan bahwa S2 

tidak menjawab dengan benar persamaan garis 𝑙. S2 menuliskan rumus persamaan 

garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 dengan benar. Namun, S2 tidak dapat menggunakan rumus 

yang dituliskan dengan informasi yang diberikan. S2 mensubtitusikan 𝑚 = 3, 𝑥 =
−3, dan 𝑐 = 3 pada rumus sehingga diperoleh 𝑦 = 3. Ketika ditelusuri lebih 

lanjut dengan wawancara. 

 
P   : bagaimana kamu menjawab pertanyaan bagian b)? 

S2 : seperti soal yang a) bu 

P   : mengapa  𝑚 nya 3?  

S2 : karena yang diketahui di soal m nya 3 

P   : apakah kamu tahu hubungan dua garis yang sejajar?  

S2 : tidak tahu bu, lupa. 

P   : mengapa kamu tidak menjawab soal bagian c) dan d)? 

S2 : tidak tahu caranya bu.. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa S2 tidak memahami bahwa 

gradien dua garis yang sejajar yaitu 𝑘 dan 𝑙 adalah sama. Seperti jawaban yang 

diberikan pada bagian a), S2 tidak memiliki pengetahuan mengenai persamaan 

garis lurus apabila gradien dan suatu titik diketahui. S2 menganggap titik (−3,3) 

sebagai (𝑥, 𝑐) dan mensubtitusikan titik (−3,3) pada rumus sehingga diperoleh 

𝑦 = 3.  Selanjutnya subyek S2 tidak menjawab soal bagian c) dan d) dengan 

alasan tidak mengetahui cara dan rumus apa yang harus digunakan. 

 

Berdasarkan deskripsi respon S2 dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus bagian a) dan b), dapat disimpulkan bahwa S2 tidak memahami maksud soal 

yang diberikan dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup yang dapat digunakan 

untuk menjawab pertanyaan. S2 tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

persamaan garis lurus apabila gradien dan suatu titik diketahui, tidak mengetahui 
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hubungan garis yang sejajar, tidak mengetahui rumus apa yang digunakan, dan 

tidak mengetahui cara menggunakan rumus yang dituliskan dengan informasi 

yang diketahui. S2 belum mengetahui bagaimana menggabungkan informasi dan 

bagaimana mengorganisasikan hubungan informasi tersebut dengan ide yang lain 

(Potter & Kustra, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa respon S2 dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus berdasarkan jawaban yang diberikan 

berada pada level prestructural. 

 

Subyek Ketiga dengan Nama Samaran S3 

Hasil pekerjaan S3 terhadap tes tertulis bagian a) menunjukkan bahwa S3 

tidak menjawab dengan benar persamaan garis 𝑘. S3 salah dalam menuliskan 

rumus persamaan garis dengan menuliskan 𝑘 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) + 𝑦1. Berikut jawaban 

S3 dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus bagian a): 

 

 
Gambar 4  Jawaban S3 pada Soal Bagian a) 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan S3, menunjukkan bahwa subyek S3 

mensubtitusikan gradien 𝑚 = 3 dan titik 𝐴(−2,9) pada rumus persamaan garis 

yang dituliskan. Subyek S3 memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

persamaan garis apabila gradien dan suatu titik diketahui, tetapi terjadi kesalahan 

perhitungan pada saat menyelesaikan persamaan dengan hanya menyederhanakan 

ruas kanan dari persamaan, tanpa menyederhanakan ruas kiri. S3 mendapatkan 

informasi langsung dari yang diketahui yaitu gradien garis 𝑚𝑘 = 3 dan 

titik 𝐴(−2,9) yang dilewati untuk menentukan persamaan garis 𝑘. Dari jawaban 

yang diberikan tersebut menunjukkan bahwa respon S3 berada pada level 

unistructural berdasarkan taksonomi SOLO. Ketika diklarifikasi dengan 

wawancara ternyata S3 menyadari bahwa rumus yang dituliskan salah. 

 
P   : apakah kamu memahami apa yang ditanyakan? 

S3 : paham bu 

P   : rumus apakah yang kamu tuliskan?  

S3 : rumus persamaan garis 

P  : apakah rumus yang kamu tuliskan sudah benar? 

S3 : tidak tahu bu, seingat saya itu 

P   : apa maksud k yang kamu tuliskan dalam rumus? 

S3 : apa ya bu, tapi sepertinya bukan k, saya lupa, tapi karena yang ditanyakan persamaan 

garis k jadi saya menuliskannya k 

P   : dari mana kamu memperoleh 𝑥 + 2 + 3? 

S3 : dari yang atasnya itu sama-sama dibagi 3 bu 

P   : mengapa yang dibagi yang ruas kanan? 

S3 : karena yang harus diselesaikan yang kanan bu 

 

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa S3 memahami maksud pertanyaan 

bagian a) yaitu menentukan persamaan garis 𝑘, tetapi S3 mengatakan bahwa dia 

salah menuliskan rumus persamaan garis 𝑦 dengan 𝑘. S3 juga melakukan 
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kesalahan perhitungan pada saat menyelesaikan persamaan karena hanya 

menyederhanakan salah satu ruas persamaan dengan membagi salah satu ruas dari 

persamaan dengan 3. S3 menganggap bahwa yang harus diselesaikan adalah ruas 

kanan, sehingga yang disederhanakan hanya ruas kanan, ruas kiri tidak perlu 

disederhanakan. Akibatnya penyelesaian yang diperoleh kurang tepat. 

Selanjutnya S3 menjawab soal persamaan garis lurus bagian b) sebagai 

berikut. 

 
Gambar 5 Jawaban S3 pada Soal Bagian b) 

Hasil pekerjaan S3 terhadap tes tertulis bagian b) menunjukkan bahwa S3 

tidak menjawab dengan benar persamaan garis 𝑙. S3 tidak memahami bahwa 

gradien dua garis yang sejajar yaitu 𝑘 dan 𝑙 adalah sama. S3 menentukan gradien 

garis 𝑙  dengan cara yang salah menggunakan rumus  𝑚 =
−𝑦

𝑥
=

−3

−3
= 1. 

Selanjutnya subyek S3 mensubtitusikan gradien 𝑚 = 1 dan titik 𝐴(−3,3) pada 

rumus persamaan garis yang dituliskannya. Ketika ditelusuri lebih lanjut dengan 

wawancara. 

P   : mengapa kamu menuliskan 𝑚 =
−3

−3
= 1? 

S3 : karena setahu saya gradien itu diperoleh dari 
−𝑦

𝑥
 , y nya 3 dan x nya -3 

P   : apakah kamu tahu hubungan dua garis yang sejajar?  

S3 : tidak tahu bu 

P   : bagaimana kamu menjawab pertanyaan bagian b)? 

S3 : seperti soal yang a) bu 

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa S3 memahami maksud 

pertanyaan bagian b), tetapi S3 tidak memahami bahwa gradien dua garis yang 

sejajar yaitu 𝑘 dan 𝑙 adalah sama. S3 menentukan gradien garis 𝑙  dengan cara 

yang salah menggunakan rumus  𝑚 =
−𝑦

𝑥
=

−3

−3
= 1. Selanjutnya subjek S3 

menentukan persamaan garis 𝑙 dengan mensubtitusikan titik 𝐴(−3,3) pada rumus 

persamaan garis yang dituliskan. Karena gradien garis 𝑙 yang diperoleh salah, 

akibatmya jawaban yang diperoleh juga salah. Hal itu menunjukkan bahwa S3 

memiliki memiliki pemahaman yang cukup mengenai persamaan garis apabila 

gradien dan suatu titik diketahui, tetapi tidak mengetahui hubungan dua garis 

sejajar. 

Selanjutnya S3 menjawab soal persamaan garis lurus bagian c) sebagai 

berikut 

 

 
Gambar 6  Jawaban S3 pada Soal Bagian c) 

 

Hasil pekerjaan S3 terhadap tes tertulis bagian c) menunjukkan bahwa S3 

tidak menjawab dengan benar titik potong garis 𝑔 terhadap sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦. 
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S3 tidak memilki pengetahuan mengenai hubungan dua garis yang saling tegak 

lurus yaitu 𝑔 dan 𝑙. Subyek S3 memberikan jawaban yang tidak terkait dengan 

masalah yang diberikan dengan menentukan gradien yang dilalui titik 𝐴(−2,9) 

dan 𝐵(−3,3), padahal informasi garis yang melalui titik 𝐴(−2,9) dan 𝐵(−3,3) 

tidak diberikan. Ketika ditelusuri lebih lanjut dengan wawancara: 
P   : apakah kamu memahami soal bagian c)? 

S3 : kurang paham bu, 

P   : rumus apakah yang kamu tulis? 

S3 : rumus gradien 

P : mengapa kamu mencari gradien? 

S3 : tidak tahu bu 

P   : mengapa kamu tidak menjawab soal bagian d)? 

S3 : tidak paham maksudnya bu 

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa S3tidak memahami soal bagian c), 

dan cenderung mengunakan informasi yang tidak benar dan tidak relevan dalam 

menyelesaikan masalah. Selanjutnya S3 tidak menjawab soal bagian d) dengan 

alasan tidak dapat memahami soal yang diberikan. 

Berdasarkan deskripsi respon subyek S3 dalam menyelesaikan soal 

persamaan garis lurus bagian a) dan b) dapat disimpulkan bahwa S3 memahami 

maksud soal yang diberikan, memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

persamaan garis apabila gradien dan suatu titik diketahui, tetapi tidak mengetahui 

hubungan dua garis yang sejajar. Sedangkan deskripsi respon subyek S3 dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus bagian c) dan d) menunjukkan bahwa 

S3 tidak mengetahui hubungan dua garis yang saling tegak lurus, tidak memiliki 

penegetahuan mengenai titik potong suatu garis terhadap sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦, 

dan tidak memahami soal bagian d). Kemampuan S3 dalam mengaitkan yang 

diketahui dengan yang ditanyakan menunjukkan bahwa S3 sudah memahami 

maksud soal dan dapat memberikan solusi namun terdapat kesalahan perhitungan 

pada saat menyelesaikan persamaan. Subyek S3 memiliki informasi yang benar 

dan relevan dengan masalah tetapi masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan 

bahwa respon S3 dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus berdasarkan 

jawaban yang diberikan berada pada level unistructural. Respon S3 yang berada 

pada level unistructural bersesuaian dengan penelitian (Potter & Kustra, 2012), 

yang menyatakan bahwa apabila diberikan suatu pertanyaan, siswa pada level 

unistructural akan menjawab pertanyaan dengan memberikan fakta relevan atau 

mengidentifikasi sesuatu secara terpisah. Siswa mungkin mencoba 

mengaplikasikan ide tunggal, proses dan teori dalam masalah yang diberikan, 

tetapi karena masih belum paham, maka solusi yang diperoleh kurang bagus. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan deskripsi respon siswa dalam menyelesaikan persamaan garis 

lurus diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. S1 dan S2 berada pada level prestructural. S1 dan S2 tidak memahami 

pertanyaan, tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab 

pertanyaan, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai persamaan garis 

lurus apabila gradien dan suatu titik diketahui, serta tidak mengetahui 

hubungan dua garis yang sejajar. S1 dan S2 cenderung memberikan jawaban 

yang tidak terkait dengan pertanyaan menggunakan informasi yang tidak benar 

dan tidak relevan. 
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2. S3 berada pada level unistructural. S3 S3 memahami pertanyaan menjawab 

pertanyaan menggunakan informasi yang tertera pada soal, memiliki 

pemahaman yang cukup mengenai persamaan garis lurus apabila gradien dan 

suatu titik diketahui, tetapi tidak mengetahui hubungan dua garis yang sejajar. 

S3 menyelesaikan masalah terfokus pada satu atau beberapa informasi relevan 

yang terkait langsung dengan masalah yang diberikan, namun masih terjadi 

kesalahan perhitungan dalam penyelesaian. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi guru agar 

dapat menyusun strategi yang tepat dalam pengajaran materi persamaan garis 

lurus, agar siswa dapat meningkatkan level lebih tinggi lagi. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis 

Inkuiri mata pelajaran matematika materi trigonometri yang memiliki 

kriteria valid dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan untuk mengembangkan LKS berbasis Inkuiri mata 

pelajaran matematika materi Trigonometri yang mengacu pada model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahap yaitu, (1) 

Analysis, (2) Desain, (3) Development, (4) Implementation, dan (5) 

Evaluation. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 3 SMA 

PGRI 1 Lumajang, dosen matematika sebagai validator, dan guru 

matematika SMA sebagai validator dan observer. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar untuk siswa berupa 

LKS, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi bahan ajar, 

lembar observasi pembelajaran, angket respon siswa dalam uji coba 

skala kecil dan skala besar. Data yang diperoleh dari penelitian 

pengembangan ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian adalah LKS dinyatakan valid berdasarkan dua 

validator, sedangkan dari segi kepraktisan LKS dinyatakan praktis  

berdasarkan angket respon siswa dengan kriteria baik dan hasil 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan kriteria baik. Produk 

yang dihasilkan berupa Lemba Kerja Siswa adalah berbasis Inkuiri, 

karenadalam LKS yang memuat langkah-langkah Inkuiri. 

Peneliti mengharapkan pada penelitian pengembangan 

selanjutnya dapat menghasilkan produk berupa LKS berbasis Inkuiri 

lebih baik lagi dari segi tampilan dan isi dimana langkah-langkah 

Inkuiri dalam LKS sangat nampak dan runtut. Serta diharapkan jenis 

Inkuiri lebih dispesifikan lagi. 

Kata Kunci : Pengembangan, Lembar Kerja Siswa, Trigonometri, 

Inkuiri 

 

 

Belajar dan pembelajaran memiliki konsep yang berbeda namun saling 

berkaitan. Pembelajaran menurut aliran kognitif adalah sebagai cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang di pelajari (Darsono dalam Hamdani, 2011:23). 

Sedangkan teori belajar konstruktivis menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

mailto:suliaanis@yahoo.co.id
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sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan yang lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak 

lagi sesuai. 

Merujuk pada teori belajar konstruktivisme, aktivitas belajar siswa 

merupakan suatu kegiatan yang menjadi ciri berlangsungnya suatu pembelajaran. 

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat 

dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Keaktifan yang 

ditekankan dalam kegiatan pembelajaran adalah aktivitas pada siswa, sebab 

dengan adanya aktivitas siswa dalam proses kegiatan belajar terciptalah situasi 

belajar yang aktif (Nisa, 2015:23). Agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung 

dengan aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan perlu adanya suatu bahan ajar 

yang mendukung terciptanya suasana pembelajaran tersebut. Salah satu bahan ajar 

yang dapat digunakan yaitu Lembar Kerja Siswa atau sering disebut dengan LKS. 

Resita (2016) menyatakan penggunaan LKS adalah untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidik mendapatkan 

kesempatan untuk memancing peserta didik agar secar aktif  terlibat dengan 

materi yang dibahas. Jadi Lembar Kerja Siswa adalah bahan ajar tercetak yang 

berisi materi dan ringkasan yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran di kelas. Prastowo (2015:204) mengungkapkan 

salah satu fungsi LKS adalah sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran 

pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Dengan merujuk pada 

pernyataan mengaktifkan peserta didik, dengan adanya LKS diharapkan siswa 

dapat menuangkan ide-ide kreatifnya dalam pembelajaran dan LKS tersebut 

bersifat kontruktivis atau membangun pemahaman pada siswa baik secara 

perorangan  maupun kelompok, dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan 

anggota kelompok. 

Tujuan ideal yang diharapkan setelah adanya LKS ternyata masih belum 

tercapai. Hal ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan di salah satu Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten Lumajang yaitu di MA Nurul Mashitoh Lumajang 

dalam penggunaan LKS khususnya pada mata pelajaran Matematika materi 

Trigonometri . Padahal sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum 2013, yang 

mana setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan 

kreativitas peserta didik (Wamendikbud, 2014 : 42). 

Dari pengamatan peneliti, guru matematika MA Nurul Mashitoh Lumajang  

hanya menggunakan LKS yang sudah disediakan pada buku teks atau dibeli di 

agen-agen percetakan buku tanpa membuat sendiri sebagai bahan kerja siswa 

selama kegiatan pembelajaran. LKS yang digunakan kebanyakan bukanlah LKS 

yang benar-benar secara maksimal membantu siswa untuk aktif, kreatif, dan 

inovatif menuangkan ide-idenya serta memadukan aktivitas fisik dan mental 

mereka dalam proses pembelajaran, karena hanya menyajikan soal-soal latihan 

untuk dijawab oleh siswa secara tertulis saja. Dalam LKS tersebut hanya 

mencantumkan rumus-rumus yang kemudian diikuti latihan soal tanpa memberi 

kesempatan siswa untuk mengekplorasi kreativitas berpikir dalam sebuah 

penemuan konsep dasar Trigonometri. 

Dalam rangka melihat pentingnya aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika maka diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu 

membimbing, melatih dan membiasakan siswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang saat ini sedang berkembang 
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adalah model pembelajaran berbasis penemuan (inkuiri). Salah satu ciri-ciri 

pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya dalam Resita (2016) yaitu strategi inkuiri 

menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan. Titik tekan utama pada pembelajaran berbasis inkuiri ini tidak lagi 

berpusat pada guru (teacher centered instruction), tetapi pada pengembangan 

nalar kritis siswa (student centered approach) (Anam, 2016:12). Pembelajaran 

berbasis inkuiri dirancang dengan tujuan untuk mendorong siswa semakin berani 

dan kreatif dalam berimajinasi. Dengan imajinasi siswa dibimbing untuk 

menciptakan penemuan-penemuan, baik yang berupa penyempurnaan dari apa 

yang telah ada, maupun menciptakan ide, gagasan, atau alat yang belum ada 

sebelumnya. Oleh karenanya siswa didorong bukan saja untuk mengerti materi 

pelajaran tetapi juga menciptakan penemuan. 

Pembelajaran dengan sistem Lembar Kerja Siswa (LKS)  berbasis Inkuiri 

memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih mengeksplorasikan proses berpikir 

siswa  untuk menanamkan pemahaman serta menemukan sendiri konsep dasar 

dari sebuah materi pembelajaran, hal ini akan mengubah orientasi belajar yang 

semula berpusat pada guru, kemudian berubah menjadi berpusat pada kegiatan 

siswa sendiri. 

Dari beberapa uraian mengenai permasalahan kurangnya Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang tidak bersifat konstruktivis, perlu dikembangkan suatu Lembar 

Kerja Siswa (LKS) berbasis Inkuiri materi Trigonometri Kelas X yang valid dan 

praktis. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Menurut Sugiyono 

(2008:407) ”R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut”. Produk yang 

dihasilkan adalah bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Inkuiri 

pada Materi Trigonometri Kelas X Semester 2. Model yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah Model pengembangan ADDIE yang 

dikembangkan oleh Dick dan Carey. Adapun langkah-langkah dari penelitian 

bermodel ADDIE adalah analyze, design, development, implementation dan 

evaluation. 

Dalam tahapan uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kevalidan dan kepraktisan 

dari produk yang dihasilkan. Uji coba produk meliputi: (1) desain uji coba, dalam 

pengembangan LKS ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu evaluasi ahli yaitu 

dilakukan dengan jalan mengambil data validasi dari dosen ahli dan guru 

matematika SMA PGRI 1 Lumajang. Selanjutnya hasilnya dianalisis untuk 

dijadikan dasar dalam melakukan revisi produk pertama. Kemudian uji coba tahap 

1 atau uji coba skala kecil yang terdiri dari 4 orang siswa kelas X SMA/SMK dan 

uji coba tahap 2 atau uji coba skala besar oleh kelas X IPS 3 SMA PGRI 1 

Lumajang. (2) Subjek uji coba, subjek uji coba dalam pengembangan LKS ini 

adalah Validator yang terdiri dari satu dosen matematika dan satu guru 

matematika SMA. Selanjutnya yaitu guru matematika SMA, dilibatkan dalam 

penelitian ini untuk mengikuti implementasi LKS, memberi gambaran tentang 

kondisi sekolah, dan menjadi observer saat pelaksanaan pembelajaran serta 

memberikan penilaian terhadap LKS yang dikembangkan. 4 orang siswa kelas X 
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sebagai subjek uji coba skala kecil dan 33 orang siswa kelas X IPS 3 SMA PGRI 

1 Lumajang sebagai subjek uji coba skala besar. (3) Jenis data, jenis data yang 

digunakan untuk memvalidasi LKS, lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran di kelas dan angket respon siswa adalah data kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh dari dosen, guru matematika SMA dan siswa kelas X. 

Data kuantitatif merupakan data yang berupa skor penilaian sesuai dengan kriteria 

penilaian pada angket yang nantinya akan dianalisis kevalidannya dan 

kepraktisannya. Data kualitatif merupakan data yang berupa komentar atau saran. 

(4) Instrumen pengumpulan data, instrumen yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data adalah lembar validasi bahan ajar, angket respon siswa dalam 

uji coba skala kecil dan uji coba skala besar, serta lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran di kelas. (5) Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis data kualitatif digunakan analisis kualitatif, sedangkan untuk 

menganalisis data kuantitatif digunakan analisis statistik yang merupakan 

perhitungan prosentase skor angket. Adapun pedoman perhitungan prosentase 

skor angket validasi diadopsi dari Hobri dalam Maharani (2016). Sedangkan 

perhitungan skor angket respon siswa dan angket lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajran diadopsi dari Arikunto (2010).  

Hasil dari angket respon siswa dan lembar observasi keterlaksanaan 

penggunaan LKS yang didapatkan akan disesuaikan dengan kriteria yaitu :  

a. LKS dikatakan sangat praktis jika angket respon siswa dan lembar observasi 

keterlaksanaan LKS masuk dalam kategori sangat baik dengan sangat baik. 

b. LKS dikatakan praktis jika angket respon siswa dan lembar observasi 

keterlaksanaan LKS masuk dalam salah satu kategori baik dan sangat baik 

atau baik dan baik. 

c. LKS dikatakan cukup praktis jika angket respon siswa dan lembar observasi 

keterlaksanaan LKS masuk dalam salah satu kategori cukup baik dan sangat 

baik, cukup baik dan baik, atau cukup baik dan cukup baik. 

d.  LKS dikatakan kurang praktis jika angket respon siswa dan lembar observasi 

keterlaksanaan LKS masuk dalam salah satu kategori kurang baik dan sangat 

baik, kurang baik dan baik, kurang baik dan cukup baik, atau kurang baik dan 

kurang baik. 

e. LKS dikatakan tidak praktis jika angket respon siswa dan lembar observasi 

keterlaksanaan LKS masuk dalam salah satu kategori tidak baik dan sangat 

baik, tidak baik dan baik, tidak baik dan cukup baik, tidak baik dan kurang 

baik, atau tidak baik dan tidak baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian utama yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil 

validasi, angket respon siswa dan data hasil observasi pembelajaran. Yang 

pertama adalah data hasil validasi seperti yang tersaji dalam tabel berikut. 

 
Tabel 1 Data Hasil Penilaian Oleh Validator 

No Aspek yang Dinilai Skor Rata-Rata Kriteria 

1 Komponen Kelayakan Isi 3,16 Valid 

2 Komponen Kebahasaan 3 Valid 

3 Komponen Penyajian 3,25 Valid 

Total Skor Rata-rata 3,13 Valid 
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Berdasarkan total skor rata-rata yaitu 3,13 diperoleh kevalidan dengan 

kriteria valid. Data lembar validasi bahan ajar Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Inkuiri Materi Trigonometri Kelas X oleh validator dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan hasil validasi oleh validator  menyatakan bahwa bahan ajar 

matematika memenuhi syarat kevalidan untuk suatu bahan ajar. 

Berdasarkan tabulasi hasil dari angket respon siswa dalam uji coba skala 

kecil diperoleh skor rata-rata 86,2%. Tabulasi hasil angket respon siswa dalam uji 

coba skala kecil dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan pedoman penilaian yang 

diadopsi dari Arikunto (2010) Tabel Data Hasil Angket Respon Siswa masuk 

dalam kategori sangat baik. Artinya siswa memberikan tanggapan terhadap 

produk yang telah dibuat adalah sangat baik. 

 
Tabel 2 Data Hasil Angket Respon Siswa Skala Kecil 

No Aspek yang Dinilai Skor Rata-Rata Kriteria 

1 Perhatian (attention) 87,5% Sangat Baik 

2 Keterkaitan (relevance) 86,4% Sangat Baik 

3 Keyakinan (confidence) 86,4% Sangat Baik 

4 Inkuiri 87,5% Sangat Baik 

5 Kepuasan (satisfaction) 83,3% Baik 

Total Skor Rata-rata 86,2% Sangat baik 

 

Sedangkan berdasarkan tabulasi hasil dari angket respon siswa dalam uji 

coba skala besar diperoleh hasil rata-rata 76,5%. Tabulasi hasil angket respon 

siswa dalam uji coba skala besar ini dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan 

pedoman penilaian yang diadopsi dari Arikunto (2010) Tabel Data Hasil Angket 

Respon Siswa masuk dalam kategori baik. Artinya siswa memberikan tanggapan 

terhadap produk yang telah dibuat adalah baik. 

 
Tabel 3 Data Hasil Angket Respon Siswa Skala Besar 

No Aspek yang Dinilai Skor Rata-Rata Kriteria 

1 Perhatian (attention) 75,1% Baik 

2 Keterkaitan (relevance) 75,8% Baik 

3 Keyakinan (confidence) 76,7% Baik 

4 Inkuiri 77,5% Baik 

5 Kepuasan (satisfaction) 77,5% Baik 

Total Skor Rata-rata 76,5% Baik 

 

Sedangkan data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran tersaji dalam tabel 

berikut ini. 
Tabel 4 Data Hasil Observasi Pembelajaran 

No Pertemuan ke Skor Rata-Rata Kriteria 

1 Pertama  72,6% Baik 

2 Kedua  76,1% Baik 

3 Ketiga  80,9% Baik 

4 Keempat  84,5% Baik 

Total Skor 

Rata-rata 
78,5% Baik 
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Berdasarkan analisis hasil skor rata-rata dari hasil angket respon siswa dan 

observasi keterlaksanaan proses pembelajaran dimana keduanya memperoleh 

kategori baik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa produk yang dikembangkan 

berupa LKS masuk dalam kriteria praktis. 

Menurut hasil penelitian yang telah diperoleh, LKS berbasis Inkuiri telah 

dinyatakan valid dan praktis. Produk yang dihasilkan berupa Lemba Kerja Siswa 

adalah berbasis Inkuiri. Hal ini dapat dilihat dalam LKS yang memuat langkah-

langkah Inkuiri antara lain dalam LKS terdapat stimulation (stimulasi/pemberian 

ransangan) atau orientasi yaitu siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar 

timbul untuk menyelidiki sendiri (Syah dalam Faturrohman, 2016). 

 

 
Gambar 1 Stimulasi di Awal Pembelajaran LKS 5 

 

 Kemudian langkah dalam LKS membantu siswa menyatakan ulang suatu 

konsep yang diperlukan dalam persoalan.  

 
Gambar 2 Menyatakan Ulang Suatu Konsep 

 

Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan dalam LKS mampu 

membimbing siswa untuk memperkuat dugaan sebelum menarik kesimpulan. Hal 

ini sesuai dengan langkah Inkuiri menurut Syah dalam Fathurrohman (2016) yaitu 

pada tahap verification. Pada tahap verification peserta didik melakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 

yang ditetapkan.  
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Gambar 3 Memperkuat Hipotesis Sebelum Menarik Kesimpulan 

 

Dalam LKS memuat kemampuan siswa untuk mendeskripsikan hasil 

temuan sebagai suatu kesimpulan. Setelah proses penarikan kesimpulan, dalam 

LKS dapat mendorong siswa untuk berbagi tentang hasil penemuannya konsep 

materi. Menurut Anam (2016:92) apa yang akan didapat siswa dari proses 

pembelajran adalah proses berbagi. Dimana baik guru maupun siswa saling 

membagikan informasi dan opini terkait materi yang sedang dipelajari. 

 

 
Gambar 4  Berbagi Hasil Penemuan 

 

Setelah dilakukakannya validasi oleh validator, ada beberapa hal yang perlu 

direvisi, yaitu mengenai kesalahan dalam penulisan simbol ukuran sudut seperti 

pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 5  Penulisan Simbol yang Kurang Tepat 
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Penulisan ukuran sudut tersebut kurang tepat karena menurut Barrons 

penulisan ukuran sudut yang benar adalah ∡𝑨𝑶𝑸′ =  𝟑𝟔𝟎° − 𝜶. 

 

 

 

 

 
Gambar 6  Revisi Penulisan Simbol 

 

Selama penelitian, dalam proses uji coba ditemukan beberapa kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 7  Kesalahan Siswa dalam Menyatakan Ulang Suatu Konsep 

 

Pada tahap menyatakan ulang suatu konsep siswa melakukan kesalahan 

dalam menuliskan perbandingan sisi sebangun dari segitiga yang sebangun. Hal 

ini membuktikan bahwa siswa sepenuhnya belum memahami konsep dari 

kesebangunan. Seharusnya penulisan yang tepat adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 8  Pembetulan Penulisan Konsep Perbandingan Kesebangunan Segitiga 

 

Dalam tahap penarikan kesimpulan ditemukan kebingungan siswa dalam 

menuliskan penarikan kesimpulan, seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 9  Kesalahan Siswa dalam Menuliskan Kesimpulan 
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Seharusnya jawaban yang diharapkan dari penarikan kesimpulan adalah 

definisi sinus, cosinus, tangen, cotangen, secan dan cosecan secara umum, seperti 

pada gambar berikut. 

 
Gambar 10  Jawaban Kesimpulan yang Diharapkan dari LKS 

 

Secara kuantitatif produk LKS berbasis Inkuiri yang telah dikembangkan 

layak digunakan karena LKS telah dinyatak valid dan praktis dari perolehan 

perhitungan data kevalidan dan kepraktisan. Secara kualitatif ada beberapa 

masukan siswa dari angket respon siswa anatra lain seharusnya dalam LKS 

diberikan rumus-rumus yang berkaitan dengan menyatakan ulang suatu konsep. 

Selain itu perlu ditambahkan contoh pengerjaan soal dan soal-soal latihan perlu 

ditambahkan. Dari segi tampilan, desain LKS dibuat lebih memarik lagi dan 

gambar-gambar perlu ditambahkan lagi. 

Kelebihan dari Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri yang telah 

dikembangkan yaitu dalam LKS terdapat langkah-langkah inkuiri yang mampu 

mengajak siswa untuk aktif berpikir sehingga tidak hanya bergantung pada 

hapalan rumus saja tetapi juga menemukan konsep dari materi yang sedang 

dipelajari. Dalam LKS ini terdapat gambar-gambar pendukung serta pertanyaan-

pertanyaan yang membimbing siswa untuk menemukan konsep Trigonometri. 

Selain itu Lembar Kerja Siswa ini relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran, 

mengingat sebagian besar sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2013 yang 

menggunakan model pembelajaran saintifik, dimana langkah-langkah 

pembelajarannya hampir mirip dengan Inkuiri. 

Terdapat beberapa kekurangan dari penelitian pengembangan ini, yaitu 

antara lain terbatasnya validator untuk memvalidasi kevalidan LKS yang telah 

dibuat. Produk RPP yang telah dihasilkan tidak divalidasi sebelum diterapkan 

karena terbatasnya validator untuk memvalidasi RPP. Selain itu pada saat akan 

dilaksanakannya uji coba skala kecil tidak dilakukan uji homogenitas siswa. 

Sehingga karakteristik siswa pada saat uji coba skala kecil seragam. Akibatnya 

hasil angket respon siswa terhadap LKS pada uji coba skala kecil hasilnya pun 

juga seragam. Sedangakan dalam uji coba skala besar dalam penerapan LKS tidak 

adanya lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa yang dilakukan. Selain 

itu penerapan LKS Berbasis Inkuiri ini dalam proses pembelajaran memakan 
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waktu yang lama dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Produk LKS berbasis 

Inkuiri ini juga belum diketahui tingkat keefektifan LKS. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa LKS dinyatakan valid berdasarkan dua validator, sedangkan dari segi 

kepraktisan LKS dinyatakan praktis  berdasarkan angket respon siswa dengan 

kriteria baik dan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan kriteria baik. 

Produk yang dihasilkan berupa Lemba Kerja Siswa adalah berbasis Inkuiri, 

karena dalam LKS yang memuat langkah-langkah Inkuiri. Berdasarkan hasil 

pembahasan, berikut disampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan pengembangan produk ke arah yang 

lebih baik. Adapun beberapa saran antara lain guru yang menggunakan LKS 

berbasis inkuiri terbimbing ini diharapkan dapat mempersiapkan pembelajaran 

dengan baik, terutama waktu, karena pembelajaran inkuiri terbimbing 

membutuhkan waktu lebih lama daripada pembelajaran biasa. Guru diharapkan 

dapat membimbing siswa dalam proses inkuiri karena LKS berbasis inkuiri belum 

sepenuhnya menuntun siswa dalam menemukan konsep materi yang ditentukan. 

Selain itu saran lain adalah hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui tingkat keefektifan LKS dalam lingkup yang lebih luas. Penulis 

juga menyarankan agar LKS ini digunakan dalam pembelajaran materi 

Trigonometri kelas X  pada semester ganjil karena telah diuji cobakan dengan 

hasil yang baik. Sebaiknya penggunaan LKS Matematika Berbasis Inkuiri ini 

dikolaborasikan dengan metode pembelajaran matematika yang sesuai agar 

pembelajaran menjadi lebih bervariatif. 

Selain itu LKS Matematika SMA/SMK Berbasis Inkuiri ini supaya 

dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan eksperimen menggunakan kelas 

pembanding agar kualitas LKS ini benar-benar teruji dalam hal pemanfaatannya. 

Diharapkan pada penelitian pengembangan selanjutnya dapat menghasilkan 

produk berupa LKS berbasis Inkuiri dimana langkah-langkah Inkuiri dalam LKS 

sangat nampak dan runtut. Selanjutnya diharapkan pada pengembangan LKS 

berikutnya dapat menghasilkan LKS Berbasis Inkuiri yang isi materi lebih 

berkualitas, lebih diperbanyak latihan dan contoh soal serta tampilan dan 

desainnya lebih menarik lagi. Pada penelitian pengembangan selanjutnya 

diharapkan dapat menghasilkan LKS Berbasis Inkuiri lebih spesifik lagi, misalnya 

LKS Berbasis Inkuiri Terbimbing, LKS Berbasis Inkuiri Bebas, dll. 
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Abstrak 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Salah satu 

tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui ketuntasan hasil 

belajar pembelajaran model Think Talk Write (TTW); (2) untuk 

mengetahui ketuntasan hasil belajar pembelajaran model Problem 

Based Learning (PBL) (3) menguji apakah terdapat perbedaan rata-

rata hasil belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model 

TTW, pembelajaran model PBL, dan pembelajaran langsung, dan (4) 

menguji hasil belajar mahasiswa program studi manakah yang lebih 

baik antara mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model TTW, 

pembelajaran model PBL, dan pembelajaran model langsung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang sedang 

mengampu mata kuliah statistik pada semester genap tahun akademik 

2016/2017 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy’ari. 

Sampel yang terpilih adalah mahasiswa program studi Pendidikan IPA  

sebagai kelas kontrol, Pendidikan Matematika sebagai kelas 

eksperimen 1 (Pembelajaran model TTW), dan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) sebagai kelas eksperimen 2 (Pembelajaran 

model PBL) yang mengampu mata kuliah statistik pada semester 

genap tahun akademik 2016/2017. Data diperoleh melalui metode tes. 

Analisis data hasil belajar mahasiswa meliputi uji normalitas dengan 

uji kolmogorov-Smirnov, uji proporsi, uji One Way Anova, dan uji 

lanjut Scheffe. 

Kata kunci: hasil belajar, TTW, PBL 

 

Statistika menurut Riadi (2016:2) adalah sebuah cabang ilmu metodologi 

ilmiah yang mempelajari tentang pengumpulan, pengklasifikasian, dan penafsiran 

(interpretation) data yang diperoleh melalui survey dan eksperimen. Rustam 

(2016:1) menambahkan bahwasanya statistika merupakan cabang ilmu yang 

sangat dibutuhkan diberbagai bidang baik pada bidang pendidikan, ilmu alam, 

sosial, politik, dan lain sebagainya. Peran penting ilmu statistika menjadikan 

hampir di semua program studi di Universitas termasuk Universitas Hasyim 

Asy’ari yang berada di Indonesia menjadikan mata kuliah statistika adalah mata 

kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa, bukan menjadi mata kuliah pilihan 

melaikan wajib bagi mahasiswa untuk mengampu mata kuliah tersebut. Di 

Universitas Hasyim Asy’ari, mata kuliah statistika secara umum membekali 

pengetahuan, pemahaman kepada mahasiswa mengenai pengertian statistik, cara 

pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data, uji perhitungan statistik 

elementer, cara membakukan data, distribusi probabilitas kontinu, pengujian 

hipotesis, analisis korelasi, analisis regresi, dan seterusnya. Mahasiswa dibekali 

mailto:iesyah_rodliyah@yahoo.co.id
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materi-materi tersebut berdasarkan konsep, membuktikan teori yang ada, 

menggunakan rumus-rumus yang sudah dibuktikan kebenarannya untuk 

memecahkan berbagai kasus. 

Pada awal kegiatan belajar statistik pada semester genap tahun akademik 

2016/2017 menggunakan pembelajaran langsung, hasil belajar yang diperoleh 

para mahasiswa adalah kurang baik, terlihat dari nilai UTS mata kuliah statistika 

yang masih banyak mahasiswa belum memenuhi grade yang menjadi target 

dosen. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti terhadap 

mahasiswa umumnya di dalam setiap kelas masih terbagi menjadi 3 kelompok, 

yaitu kelompok berkemampuan baik, berkemampuan sedang, dan berkemampuan 

rendah. Jika mahasiswa diberi tugas, kelompok dua dan tiga  masih banyak yang 

mengalami kesulitan. Kelompok dua dan tiga kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk 

melakukan suatu tindakan kepada mahasiswa agar memperoleh hasil belajar 

statistik yang lebih baik lagi. Menurut Irawati (2017) hasil belajar  siswa adalah 

tingkat kemampuan/penguasaan yang dicapai mahasiswa dari proses belajarnya   

dalam   bentuk   perubahan   yang  menyangkut   ranah kognitif,  afektif  dan  

psikomotor. Langkah yang diambil peneliti untuk meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah statistik adalah dengan menggunakan model-model 

pembelajaran inovatif. Peneliti disini menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW) untuk kelas 

eksperimen 1 pada prodi pendidikan Matematika, problem based Learning (PBL) 

untuk kelas eksperimen 2 pada prodi PGSD, dan pembelajaran langsung untuk 

kelas kontrol pada prodi Pendidikan IPA. Mahasiswa pada penelitian ini berasal 

dari 3 program studi yang berbeda. Namun, mahasiswa tiap prodi tersebut 

memiliki kemampuan yang homogen.  

Alasan peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW 

adalah karena mahasiswa dilibatkan sejak dalam tahap berpikir (think) atau 

menemukan gagasan penyelesaian setelah proses membaca, selanjutnya berbicara 

(talk) dan membagi ide/ gagasan dengan temannya tersebut (sharing), sebelum 

akhirnya menuliskan hasil akhirnya (write) (Ni’mah, 2010). Model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) yang dikembangkan oleh Huinker dan 

Laughlin (1996: 82) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

mengarahkan mahasiswa untuk saling bertukar pikiran dan mengemukakan hasil 

idenya tersebut dalam menyelesaikan permasalahan (Huda, 2014).Dalam konsep 

pelaksanaan TTW ini, maka satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. 

Kemudian mahasiswa diberi pertanyaan atau lembar diskusi. Maka pada tahap 

awalnya siswa diberi waktu untuk mencoba menemukan ide menyelesaikan soal 

tersebut secara individu (Think) selanjutnya mahasiswa diminta untuk 

mendiskusikan jawaban dari masing-masing individu bersama teman di 

kelompoknya (Talk). Sedangkan pada tahap terakhir, mahasiswa menuliskan hasil 

diskusi pada Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Aktivitas menulis berarti 

mengkonstruksikan ide, karena setelah berdiskusi dan berdialog sesama teman 

kelompoknya, mahasiswa mengungkapkannya dalam bentuk tulisan (write) 

(Rodliyah, 2014). 

Sedangkan model pembelajaran dengan menggunakanProblem Based 

Learning(PBL) menurut Nafiah dan Suyanto (2014:130) merupakan suatu 

pendekatanpembelajaran yang menggunakan masalahdunia nyata untuk 
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memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. 

PBL merupakan pembelajaran berdasarkan teori kognitifyang didalamnya 

termasuk teori belajar konstruktivisme [3]. Woolfolk (2004:352) mengatakan: 

The goals of problem based learning are to help students develop 

flexible knowledge that can be applied in many situations,in contrast 

to inert knowledge. other goals of problem based learning are to 

enhance intrinsic motivation and skills in problem solving, 

collaboration, and self directed lifelong learning. 

Menurut Arends (2008:55), langkah-langkah dalam melaksanakan PBL ada 

5 faseyaitu (1) mengorientasi mahasiswa pada masalah; (2) mengorganisasi 

mahasiswa untuk meneliti; (3) membantu investigasi mandiri dan 

berkelompok;(4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya; (5) menganalisis 

dan mengevaluasi hasil belajar serta proses pemecahan masalah., permasalahan 

yang digunakan dalam PBL adalah permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. 

Meskipun kemampuan individual dituntut bagi setiap mahasiswa, tetapi dalam 

proses belajar dalam PBL mahasiswa belajar dalam kelompok untuk 

memahamipersoalan yang dihadapi. Kemudian mahasiswa belajar secara individu 

untuk memperoleh informasi tambahan yang berhubungan dengan pemecahan 

masalah. Peran dosen dalam PBL yaitu sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran. 

Penelitian dalam bidang pendidikan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW)dan Problem Based 

Learning (PBL) ini telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Dari banyak 

penelitian tersebut, secara keseluruhan mendukung efektifitas dan keberhasilan 

TTW serta PBL dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada suatu materi 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah (1) Apakah hasil belajar pembelajaran model Think Talk 

Write (TTW) mencapai ketuntasan; (2) Apakah hasil belajar pembelajaran model 

Problem Based Learning (PBL) mencapai ketuntasan (3)  Apakah terdapat 

perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 

model TTW, pembelajaran model PBL, dan pembelajaran langsung, dan (4) hasil 

belajar mahasiswa program studi manakah yang lebih baik antara mahasiswa yang 

memperoleh pembelajaran model TTW, pembelajaran model PBL, dan 

pembelajaran model langsung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 

ketuntasan hasil belajar pembelajaran model Think Talk Write (TTW); (2) untuk 

mengetahui ketuntasan hasil belajar pembelajaran model Problem Based Learning 

(PBL) (3) menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa 

yang memperoleh pembelajaran model TTW, pembelajaran model PBL, dan 

pembelajaran langsung, dan (4) menguji hasil belajar mahasiswa program studi 

manakah yang lebih baik antara mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 

model TTW, pembelajaran model PBL, dan pembelajaran model langsung 

 

METODE 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu Posttest-Only Control 

Design. Pada desain penelitian ini terdapat tiga kelompok yang dipilih secara 
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acak. Kelompok pertama memperoleh perlakuan berupa pembelajaran model 

TTW sebagai kelas eksperimen 1, kelompok kedua memperoleh perlakuan berupa 

pembelajaran model PBL sebagai kelas eksperimen 2, dan kelompok ketiga tidak 

memperoleh perlakuan khusus atau biasa sebagai kelas kontrol. 

 

B. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pendidikan di Universitas Hasyim Asy’ari yang mengampu mata kuliah statistik 

pada semester genap tahun akademik 2016/2017. Ada 5 program studi di Fakultas 

Ilmu Pendidikan yang mengampu mata kuliah statistik pada semester genap tahun 

akademik 2016/2017, yaitu program studi Pendidikan Matematika (PM), Program 

Studi Pendidikan IPA (PIPA), Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), dan Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI). Sebelum diberi perlakuan, 

Peneliti melaksanakan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa 

yang ternyata hasilnya relatif sama 

Sampel dalam penelitian ini diambil melalui teknik cluster random 

sampling(Sugiyono, 2010). Pelaksanaan teknik cluster random sampling 

dilakukan dengan pengundian. Peneliti membuat undian sebanyak 5 buah untuk 

lima prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy’ari, 

kemudian diambil secara acak satu per satu sampai tiga kali tanpa pengembalian. 

Undian yang pertama terambil prodi Pendidikan Matematika (PM), peneliti 

tentukan sebagai kelas eksperimen 1, selanjutnya undian kedua terambil prodi 

PGSD, peneliti tentukan sebagai kelas eksperimen 2, dan yang terakhir undian 

ketiga prodi Pendidikan IPA(PIPA),  peneliti tentukan sebagai kelas kontrol. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar mahasiswa (UAS) pada mata kuliah Statistik. Data yang diperlukan dalam 

penetian ini diperoleh melalui metode dokumentasi untuk mendapatkan data awal 

berupa rata-rata nilai tugas statistik sebelum UTS dan nilai UTS mahasiswa, 

metode tes untuk mendapatkan data kemampuan hasil belajar mahasiswa dan 

metode observasi untuk medapatkan data dan data kinerja dosen. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi empat tahap. Tahap pertama adalah observasi 

dan perencanaan. Pada tahap ini meliputi kegiatan penentuan populasi dan 

sampel, penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol, pengumpulan data awal 

hasil belajar mahasiswa kemudian dilanjutkan analisis data awal yang meliputi uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data berasal dari populasi 

normal, uji homogenitas dengan Lavene’s Test untuk mengetahui varians ketiga 

kelompok homogen, dan uji kesamaan rata-rata dengan uji One Way Anova untuk 

mengetahi ketiga kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama. Kegiatan 

akhir pada tahap ini adalah penyusunan perangkat pembelajaran dan instrumen 

penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Tes Awal Hasil Belajar Mahasiswa (Data Tugas dan UTS) Semester 

Genap Tahun 2016/2017 

Analisis data hasil belajar mahasiswa dilakukan sebelum diberi 

perlakuan. Tes awal hasil belajar digunakan untuk melihat bahwa dari ketiga 

kelompok sampel tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Analisis data hasil 

belajar dilakukan sebelum perlakuan diberikan kepada ketiga sampel. Tes 

dilakukan pada bulan Maret-April 2016. Statistik data awal untuk kelompok 

eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol. 

 
Tabel 1  Statistika Deskriptif Hasil Belajar Mahasiswa Sebelum Perlakuan 

Statistika Deskriptif 
Kontrol Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Tugas UTS Tugas UTS Tugas UTS 

Rata-Rata 55,95 59,57 58,25 57,81 59,63 53,47 

Varians 151,548 153,657 176,867 369,896 122,579 255,596 

Simpangan Baku 12,310 12,396 13,299 19,233 11,072 15,987 

 

Berdasarkan hasil tugas mahasiswa sebelum UTS, dan nilai UTS 

mahasiswa, diperoleh kesimpulan bahwa data dari ketiga kelompok sampel 

dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan uji homogenitas levene adalah  

berdistribusi normal, homogen dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, 

sehingga ketiga kelompok memenuhi syarat untuk diberi perlakuan. 

 

B. Data Tes Akhir Hasil Belajar Mahasiswa (Data Tugas dan UAS) Semester 

Genap Tahun 2016/2017 

Analisis data Tugas dan UAS hasil belajar mahasiswa dilakukan setelah 

perlakuan yang diberikan kepada ketiga sampel. Statistik deskriptif data akhir 

untuk kelompok  eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol 

disajikan pada tabel 2. 

 
Tabel 2  Statistika Deskriptif Hasil Belajar Mahasiswa Sesudah Perlakuan 

Statistika Deskriptif 
Kontrol Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Tugas UAS Tugas UAS Tugas UAS 

Rata-Rata 67,81 65,71 83,25 83,44 80,47 74,74 

Varians 168,962 65,714 120,467 89,062 135,263 104,094 

Simpangan Baku 12,999 8,106 10,976 9,437 11,630 10,203 

Ketuntasan 59% 94% 80% 

 

Berdasarkan hasil tugas dan UAS mahasiswa setelah diberi perlakuan, 

diperoleh kesimpulan bahwa data dari ketiga kelompok sampel dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas levene adalah  

berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan tes akhir hasil belajar mahasiswa, 

diperoleh hasil pengujian ketuntasan belajar dengan menggunakan uji proporsi 

satu pihak dapat disimpulkan bahwa persentase mahasiswa pada kelompok 

eksperimen 1 yang mencapai ketuntasan individual lebih dari atau sama dengan 

75% yaitu sebesar 94%, artinya hasil belajar  mahasiswa dengan pembelajaran 

model TTW mencapai ketuntasan klasikal. Pada hasil belajar kelompok 

eksperimen 1, sebanyak 16 mahasiswa dari 17 mahasiswa memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 70. Persentase mahasiswa pada kelompok eksperimen 2 

sebanyak 80% mahasiswa mencapai ketuntasan belajar individual dan juga 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1159 

 

  
 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. Sedangkan kelas kontrol mencapai 

ketuntasan kurang dari 75%. Pada kelompok eksperimen 2, sebanyak 8 

mahasiswa dari 40 mahasiswa belum mencapai ketuntasan individual, sedangkan 

pada kelompok kontrol terdapat 9 mahasiswa dari 22 mahasiswa belum mencapai 

ketuntasan individual. 

Selanjutnya, dilakukan uji perbedaan rata-rata dengan One Way Anova. 

Tujuan uji anova adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

data akhir kelompok kontrol dengan dua kelompok eksperimen. 

 
Tabel 3. OUTPUT Uji One Way Anova Data Akhir 

 JK Dk RK Fhitung FTabel Keputusan 

Perlakuan  2875,646 2 1437,823 16,845 3,18 Tolak H0 

Galat 4523,907 53 85,357    

Jumlah 7399,554 55     

 

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh hasil bahwa H0 ditolak. Artinya, 

terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa yang signifikan pada 

kelompok ekperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol, 

sehingga dapat dilakukan uji lanjut pasca analisis variansi dengan 

menggunakan metode Scheffe’. Uji komparansi ganda dilakukan dengan 

membandingkan setiap kelompok kelas pembelajaran dan taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 5%. Adapun rangkuman hasil perhitungan dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. OUTPUT Uji Lanjut SCHEFFE Data Tes Akhir Hasil Belajar Mahasiswa 

(I) Kode (J) Kode 
  Mean Difference 

(I-J) 
Std.Error Sig. 

Eksperimen 1 
Eksperimen 2 8,7 3,135 0,027 

Kontrol 17,73 3,066 0,000 

Eksperimen 2 
Eksperimen 1 -8,7 3,135 0,027 

Kontrol 9,023 2,925 0,013 

Kontrol 
Eksperimen 1 -17,73 3,066 0,000 

Eksperimen 2 -9,023 2,925 0,013 

 

Berdasarkan hasil uji lanjut pada Tabel 4 diperoleh rata-rata hasil belajar 

mahasiswa kelompok eksperimen 1 lebih dari rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen 2 (Sig. = 0,027 < 0,05). Rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok 

eksperimen 2 lebih dari rata-rata hasil belajar maha siswa kelompok kontrol (Sig. 

= 0,013 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar mahasiswa 

kelompok eksperimen 1 lebih dari rata-rata kemampuan hasil belajar mahasiswa 

kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol. 

Pada uji perbedaan rata-rata kelompok eksperimen 1, kelompok 

eksperimen 2 dan kelompok kontrol, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 

mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model Think Talk Write (TTW), 

mahasiswa yang memperoleh pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning (PBL), dan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran langsung. Hasil 

tes menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 

model TTW paling baik jika dibandingkan dengan hasil belajar mahasiswa yang 

memperoleh pembelajaran model PBL dan pembelajaran model langsung. 
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Selain itu, dengan uji lanjut Scheffe diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar 

mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model TTW lebih dari rata-rata hasil 

belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran PBL dan pembelajaran 

langsung. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada data ketiga kelompok 

sampel yang sudah diuji dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan uji 

homogenitas levene adalah  berdistribusi normal, homogen dan tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan, sehingga ketiga kelompok memenuhi syarat untuk 

diberi perlakuan. Dari hasil penelitian ketiga kelompok sampel yang memperoleh 

model pembelajaran berbeda, pembelajaran dengan model TTW merupakan 

model pembelajaran kooperatif berbasis komunikasi yang memfasilitasi latihan 

berbahasa secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Think Talk 

write (TTW) ini merupakan pembelajaran kooperatif yang didasarkan pada 

pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial yang mendorong 

mahasiswa untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan suatu topik 

tertentu. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk write (TTW) ini 

digunakan untuk mengembangkan tulisan dengan lancar dan melatih bahasa 

sebelum dituliskan, memperkenankan mahasiswa untuk memengaruhi dan 

memanipulasi ide-ide sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan, serta 

membantu mahasiswa dalam mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide 

melalui percakapan terstruktur. Dalam hal ini akan berdampak pada hasil belajar 

mahasiswa yang cenderung lebih baik setelah diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Hasil 

belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model TTW sudah mencapai 

ketuntasan artinya persentase mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan 70 mencapai lebih dari atau sama dengan 75% yaitu 94%; (2) Hasil 

belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model PBL juga sudah 

mencapai ketuntasan artinya persentase mahasiswa yang memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 70 mencapai lebih dari atau sama dengan 75% yaitu 80%; 

(3) terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 

model TTW, pembelajaran model PBL, dan pembelajaran model langsung; dan 

(4) rata-rata hasil belajar mahasiswa yang memperoleh pembelajaran model TTW 

yaitu 83,44 lebih baik dibandingkan hasil belajar mahasiswa yang memperoleh 

pembelajaran model PBL yaitu 74,74 dan hasil belajar mahasiswa yang 

memperoleh pembelajaran model langsung yaitu 67,81. 

Para Pendidik diharapkan lebih kreatif dalam mengatasi masalah peserta 

didiknyaketika proses belajar mengajar di kelas, bisa menerapkan metode-metode 

pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuanpeserta didiktermasukhasil belajar mereka. Salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan para pendidik adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW),  karena pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) ini mahasiswa tidak 

diberikan pengetahuan dalam bentuk jadi (final), akan tetapi mahasiswa 

membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya, 

melalui proses asimilasi dan akomodasi. 
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Abstrak 

Penelitian dan pengembangan menggunakan metode Certainty 

Factor. Model Certainty Factor (CF) merupakan salah satu teknik 

yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan 

keputusan. Salah satu pendiagnosaan yang memiliki ketidakpastian 

pemikiran dan penggabangan gejala adalah mengukur tahapan stress. 

Stress adalah suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntutan 

yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan 

sehari-hari. Dampak jangka panjang, stress dimasa kecil sangat 

berbahaya bagi perkembangan mental anak. Sehingga orang tua perlu 

sejak dini mengenal dan mengerti solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan stress pada anak. 

Produk yang dihasilkan berupa aplikasi sistem pakar 

implementasi metode CF berbasis web dengan studi kasus tahapan 

stress pada anak. Aplikasi ini menguji beberapa gejala yang dialami 

oleh anak. Setelah dipilih beberapa gejala, lalu dihitung rule 

menggunakan metode CF. Berdasarkan hasil perhitungan, dihasilkan 

tahapan pertolongan pertama untuk menyelesaikan masalah stress. 

Hasil ini diharapkan membantu pengetahuan para orang tua mengenali 

dan menjadi pertolongan pertama untuk menyelesaikan masalah stress 

pada anak agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan dari stress. 

Kata Kunci: Artificial Intelligence, SistemPakar, Stress, Certainty 

Factor, ketidakpastian, pengambilan keputusan, web. 

 

 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak digunakan untuk 

menunjang  hidup agar menjadi lebih efisien dan mudah. Dalam kemajuan 

teknologi, misalnya komputer tidak hanya di gunakan untuk alat hitung saja. Pada 

zaman sekarang komputer sudah dapat digunakan untuk membantu pekerjaan 

manusia dengan cara memberi kecerdasaan buatan. 

Menurut Kusumadewi (2003:1) kecerdasaan buatan atau artificial 

intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat agar 

mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan 

manusia. Banyak kecerdasan buatan yang dapat dibuat, misalnya adalah sistem 

pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan 

manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah yang biasanya 

hanya dapat diselesaikan para ahli (Kusumadewi, 2003:107).  Dalam sistem pakar 

dapat diselesaikan berbagai masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh 
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ahlinya dengan cara menjawab beberapa pertanyaan atau mengidentifikasi ciri-ciri 

dari masalah yang ada, sehingga pengguna mendapatkan solusi terbaik sebagai 

output. 

Pada saat ini sistem pakar berguna untuk memecahkan masalah yang rumit, 

mengambil keputusan, berguna untuk mendiagnosa penyakit dan lain sebagainya. 

Intinya fungsi dari sistem pakar yaitu memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh 

manusia, salah satu metode yang ada pada sistem pakar adalah metode certainty 

factor (CF). Certainty  factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah 

suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metriks yang biasanya 

digunakan dalam sistem pakar (Giarratano, 2005). Metode ini sangat cocok untuk 

sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. 

Terdapat beberapa pembahasan tentang metode CF antara lain, jurnal yang 

berjudul “Diagnosa Gangguan Gizi Menggunakan Metode Certainty Factor” 

yang ditulis oleh Fitri Wulandari dan Ihsan Yuliandri pada tahun 2014. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Fitri Wulandari dan Ihsan 

Yuliandri,user acceptance test menunjukkan bahwa sistem pakar ini telah 

dibangun dengan tepat sehingga sistem ini layak digunakan. Metode ini 

mengakomodasikan ketidakpastian pemikiran dari seorang pakar, seperti 

“mungkin”, “kemungkinan besar”, “hampir pasti” terhadap masalah yang 

dihadapi. 

Selain itu, topik metode CF juga pernah di angkat pada skripsi dari Puja 

Putri Abdullah (2016) dengan judul  “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit 

Pada Ayam Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Android” pada tahun 

2016.  Berdasarkan hasil pengujian  dari  Puja Putri Abdullah, metode CF 

pendiagnosaan penyakit ayam lebih mudah mengunakan metode CF. Dari dua 

sumber jurnal dan skripsi yang pernah membahas tentang metode CF, metode CF 

baik digunakan untuk menghitung kemungkinan penyakit dengan dilihat dari 

gejala yang ada dan karena ketidakpastian pemikiran, dan penggabungan gejala 

yang akan mempengaruhi. Salah satu pendiagnosaan yang memiliki 

ketidakpastian pemikiran dan penggabungan gejala adalah mengukur tahapan 

stress. 

Menurut  Priyoto (2014:2) stressadalah suatu reaksi fisik dan psikis terhadap 

setiap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas 

kehidupan sehari-hari.  Stress pada anak-anak pada umumnya terjadi karena 

trauma atau tekanan yang didapat dari lingkungan. Psikolog remaja dan keluarga, 

Roslina Verauli mengatakan sebetulnya tekanan stress pada anak bisa lebih 

berisiko. Sebab, mereka tidak tahu dan tidak bisa mengatasinya sendirian 

(Wahyuni, 2015). Beberapa hal yang dapat mempengaruhi stress pada anak 

adalah mendekati ujian, perceraian pada orang tua, bullying  yang terjadi di 

lingkungan sekolah atau tempat tinggal, syok kematian seseorang yang dekat 

dengan anak, perpindahan suasana lingkungan tempat tinggal (pindah rumah) dan 

lain-lain. 

Dampak jangka panjang pada stress pada anak dapat  membuat anak 

mengalami stress kronik dan depresi di masa kecil. Stress kronik dan depresi di 

masa kecil sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mental anak. 

Stress berkepanjangan membuat kualitas hidup anak begitu rentan karena stress 

sangat berisiko menurunkan kekebalan tubuh (immune system) yang bermanfaat 

dalam melawan penyakit dan infeksi. Stress juga bisa merusak sistem pencernaan, 
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menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mengacaukan dan merusak 

stabilitas emosi, serta mengganggu perkembangan sel-sel otak anak.  

Masalah inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membantu para orang 

tua agar lebih mengenal dan mengerti solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

stress pada anak. Dengan tujuan menghindari dampak-dampak negatif yang akan 

timbul jika anak dibiarkan stress berkepanjangan. Langkah  strategis  yang  

diambil  untuk  membantu  mengatasi  masalah tersebut  adalah  dengan  cara  

membuat  sistem  pakar menggunakan metode certainty factordengan studi kasus 

tahapan stress pada anak. Diharapkan  dengan adanya  sistem  pakar  

tahapanstress pada anak ini dapat   membantu mengenali dan menjadi pertolongan 

pertama untuk menyelesaikan masalah stress pada anak-anak agar terhindar dari 

bahaya yang ditimbulkan dari stress yang tidak di tindak lanjuti. 

 

METODE 

Untuk membuat dan mengembangkan aplikasi sistem pakar dengan menggunakan 

metode CF, digunakan model waterfall. Tahap-tahap model waterfall : 

1. Analisis 

Menganalisis sistem yang akan dibuat, dengan cara mencari data yang 

diperlukan. Dalam masalah ini adalah mangambil data orang tua yang 

memiliki anak dengan rentan umur 7-13 tahun. Dalam penganalisisan juga 

dipilih perangkat lunak yang nantinya akan digunakan untuk pengerjaan 

aplikasi ini.  

2. Desain Sistem.  

Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan sistem desain, tahap ini 

adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Beberapa tahap 

dalam perancangan ini adalah: 

a. Perancangan Proses Sistem 

Dalam perancangan ini di perancangan dilakukan dengan membuat 

gambaran ketika aplikasi beroprasi dan ilustrasinya. 

b. Perancangan Database 

Tahap selanjutnya adalah, peneliti merancang database yang akan 

digunakan untuk menentukan tahapan stress pada anak. 

c. Perancangan Antarmuka (Interface design) 

Pada perancangan antarmuka dalam Interface design untuk aplikasi 

sistem pakar  dengan menampilkan output berupa hasil konsultasi 

tahapan stress pada anak. 

3. Penulisan Kode Program 

Untuk penerapan masalah ini dapat dikerjakan oleh aplikasi ini, maka 

diperlukan pengkodean dalam program, dengan cara menggunakan bahasa 

pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi 

penjadwalan ini adalah PHP dan MySQL untuk sistem database. 

4. Pengujian Program 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang dihasilkan 

yaitu sistem pakar dengan metode CF. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah menu dan fungsi yang ada pada produk penelitian ini 

dapat beroprasi dengan baik. Pengujian akan dilakukan pada fungsi 

aplikasi dengan metode pendekatan black-box testing , yaitu untuk 

menemukan kesalahan serta memastikan output yang dihasilkan sesuai 
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dengan yang diinginkan pada tahap perancangan piranti lunak. Metode 

black-box testing digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi software 

yang dihasilkan, dimana pengujian ini dilakukan oleh peneliti. 

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan 

Penerapan program dilakukan untuk melihat keefektivan dari sistem pakar. 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, gejala untuk menentukan 

tahapan stress akan berkembang, dalam hal ini terkadang suatu sistem 

memerlukan pengembangan agar sistem up to date. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem Pakar metode Certainty Factor  

Misalkan dipilih beberapa gejala yang dilakukan oleh orang tua setelah berhasil 

log in. Gejala yang dipilih antara lain,  

a. Kondisi :  

1. Anak tiba-tiba bersemangat tapi berlebihan 

2. Melakukan sesuatu yang lain dari biasanya 

b. Perilaku :  

3. Merasa tidak percaya diri 

4. Terlihat tidak tenang 

5. Terlihat bingung 

Setelah dipilih gejala maka dapat dihitung menggunakan metode CF dengan 

menggunakan rule yang telah diinputkan. Menurut Ikorasaki (2015) metode CF 

dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut : 

CF (H, E) = MB (H, E) – MD (H, E)    (persamaaan 1) 

 

Keterangan : 

a. CF (H, E) : Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh  

gejala E.  

b. MB (H, E) : ukuran kenaikan kepercayaan, terhadap hipotesis H yang 

dipengaruhi oleh gejala E. 

c. MD (H, E) : ukuran kenaikan ketidakpercayaan, terhadap hipotesis H yang 

dipengaruhi oleh gejala E. 

Menurut Parhusip dkk (2012) untuk menghitung seluruh CF keseluruhan dari 

setiap kondisi yang ada menggunakan perhitungan : 

CF(CF1,CF2)= CF1+CF2(1-CF1)    (persamaan 2) 

Jika nilai CF1 dan CF2 bernilai positif  

CF(CF1,CF2)=CF1+CF2(1+CF1)    (persamaan 3) 

Jika nilai CF1 dan CF2 negatif. 

Dari persamaan 2 dan 3 dapat disimpulkan : 

Misalkan terdapat  dua gejala  yang akan dihitung dengan masing-masing MB dan 

MD.  

Diketahui : 

MB g1, MB g2 , MD g1 dan MD g2  

Dengan g1 : gejala 1 dan g2 : gejala 2.  

Maka, 

MB(g1, g2) = MB g1 + MB g 2*(1-MB g 1)   (persamaan 4) 

MD(g1, g2) = MD g1 + MD g 2*(1-MD g 1)   (persamaan 5) 

Jadi CF =MB(g1, g2)- MD(g1, g2)    (persamaan 6) 
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Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan 6, maka 

didapatkan hasil perhitungan menurut tahapannya, yaitu tahap 1 : CF = 0.9997, 

tahap 2 : CF = 0, tahap 3 : CF = 0.41, tahap 4 : CF = 0.11, tahap 5 : CF = 0, tahap 

6 : CF = 0.09. Jadi karena CF pada tahap 1 paling mendekati 1 maka kesimpulan 

dari perhitungan metode CF dengan gejala yang dipilih adalah tahap 1 dengan CF 

= 0.89997. 

 
Gambar 1  Hasil Perhitungan Sistem  

 

Dapat disimpulkan jika peritungan menggunkan sistem dan manual menghasilkan 

hasil yang sama, yaitu dari gejala yang dipilih menghasilkan Tahapan 1 dengan 

hasil CF = 0.89997. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil aplikasi perangkat lunak sistem pakar ini menggunakan script PHP 

dengan server host XAMPP dan database yang digunakan adalah MySQL 

phpMyAdmin, untuk kode editornya menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. 

Pembuatan sistem pakar ini dibuat dengan mengumpulkan data-data gejala yang 

mempengaruhi stress pada anak. Setelah mendapatkan gejala, lalu dibuatkan rule 

yang dibuat untuk menghitung kemungkinan tahapan stress pada anak dengan 

menggunakan metode CF. 

Aplikasi ini telah diuji. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa aplikasi 

Implementasi Metode Certainty Factor Berbasis Web dalam Sistem Pakar dengan 

Studi Kasus Tahapan Stress pada Anak ini valid dan layak digunakan. 

Implementasi sistem pakar dengan metode CF berbasis web ini dilakukan 

pengisian pada form input data  untuk gejala, rule/relasi dan solusi. Dalam web ini 

juga dapat mengedit dan menghapus data yang sudah masuk dalam database atau 

yang telah terinput kecuali pada data baku seperti data tahapan. Sehingga aplikasi 

web  ini menjadi aplikasi web yang dinamis dan up to date. Lebih lanjut aplikasi 

web ini diharapkan membantu pengetahuan para orang tua mengenali dan menjadi 
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pertolongan pertama untuk menyelesaikan masalah stress pada anak agar 

terhindar dari bahaya yang ditimbulkan dari stress. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Abdullah, P. P. 2016. Sistem Pakar untuk Mendiaknosa Penyakit pada Ayam 

dengan Metode Certainty Factor Berbasis Android.Skripsi, 

Lampung:FMIPA Universitas Lampung. 

Giarratano, J. & Riley, G. 2005.Expert Sistem: Principles and Programming, 4th 

Edition. Boston: PWS Publishing Company 

Ikorasaki, F. 2015. Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Tulang dengan 

Menggunakan Metode Certainty Factor. Jurnal Sistem Informasi, Tehnik 

dan Ilmu Komputer ,(Online).( http://riset.potensi-

utama.ac.id/upload/penelitian ) diakses pada 12 Agustus 2017 

Kusumadewi, S. 2003. Artifical Intelligence (Teknik dan Aplikasinya). 

Yogyakarta: Graha Ilmu 

Parhusip,J dkk. 2012. Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung Menggunakan 

Metode Certainty Factor Berbasis Web. Makalah disajikan dalam Seminar 

Nasional Informatika 2012 UPN “Veteran” Yogyakarta, 30 Juni 2012 

Priyoto. 2014. Konsep Manajemen Stress. Yogyakarta:Nuha Medika 

Wahyuni. 2015. Kenali Ciri-ciri Stres pada Anak, (Online), 

(http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150504051753-255-

50874/kenali-ciri-ciri-stres-pada-anak), diakses pada 18 Juni 2017 

Wulandari, F & Yuliandri, I. 2014. Diagnosa Gangguan Gizi Menggunakan 

Metode Certainty Factor.Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 11(2),   Juni 

2014, pp. 305-313. 
 

 

  

http://riset.potensi-utama.ac.id/upload/penelitian
http://riset.potensi-utama.ac.id/upload/penelitian
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150504051753-255-50874/kenali-ciri-ciri-stres-pada-anak
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150504051753-255-50874/kenali-ciri-ciri-stres-pada-anak


Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1168 

 

  
 

PEMAHAMAN KONSEPTUAL MAHASISWA DALAM 

MENYELESAIKAN MASALAH PROGRAM LINEAR  

 

 
Farida Arifa Hayati1), Edy Bambang Irawan 2), Purwanto 3), Hendro Permadi 4) 

1)Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 
2,3,4)Dosen Jurusan Matematika, Universitas Negeri Malang 

farida.arifa@gmail.com 

 

 

Abstrak 

Pemahaman konseptual mahasiswa masih kurang, sehingga 

mahasiswa mengalami kesulitan menyelesaikan masalah dan 

mempelajari materi baru. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pemahaman konseptual mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah program linear. Subjek penelitian adalah tiga 

mahasiswa offering C semester V Jurusan Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Malang tahun akademik 2017/2018. Pemahaman 

konseptual mahasiswa dianalisis menggunakan lembar tes dan 

wawancara. Indikator pemahaman konseptual yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu (1) menggunakan 

konsep matematika yang sesuai dengan masalah, (2) merumuskan 

masalah ke dalam bentuk matematika, (3) menyelesaikan masalah, 

dan (4) menerjemahkan solusi matematis ke dalam masalah nyata. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konseptual 

mahasiswa materi program linear masih kurang. Ketiga subjek tidak 

dapat merumuskan  masalah ke dalam bentuk matematika dengan 

benar. 

Kata kunci: pemahaman konseptual, program linear  

 

Pemahaman matematis merupakan salah satu hal yang penting dalam 

pembelajaran. Visi pembelajaran matematika didasarkan pada pemahaman 

matematis mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dan prosedur 

matematis dengan benar (NCTM, 2000:20). Selain itu, pemahaman matematis 

mahasiswa dapat digunakan dosen untuk menentukan keputusan yang berkaitan 

dengan pembelajaran, sehingga rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dapat tepat sasaran (NCTM, 2000:17). Hal tersebut sesuai dengan standar capaian 

pembelajaran yang ditetapkan oleh dikti. Salah satu capaian pembelajaran untuk 

perguruan tinggi di Indonesia adalah penguasaan pengetahuan (Dikti, 2014). 

Penguasaan pengetahuan yang dimaksud adalah pemahaman yang dimiliki 

mahasiswa selama pembelajaran.  

Skemp (1976) membagi pemahaman menjadi dua, yaitu pemahaman 

instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental merupakan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa memberikan alasan, sedangkan 

pemahaman relasional merupakan kemampuan menyelesaikan masalah dan dapat 

mengomunikasikan alasannya. Pemahaman instrumental yang dimiliki mahasiswa 

hanya akan mengarahkan mahasiswa tersebut untuk memperoleh jawaban yang 

benar, sehingga mahasiswa akan mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal 
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non-rutin. Mahasiswa yang memiliki pemahaman relasional dapat mengonstruk 

dan mengaitkan konsep-konsep, sehingga mahasiswa tersebut dapat menerapkan 

konsep matematika secara general dalam situasi masalah yang tidak rutin. Selain 

itu, Hiebert & Carpenter (Goos, 2007:22) menggunakan dua istilah pemahaman, 

yaitu pemahaman prosedural dan pemahaman konseptual. Pemahaman prosedural 

merupakan pengetahuan dalam penggunaan prosedur, yaitu memilih prosedur 

yang fleksibel, akurat, dan efisien (Kilpatrick, dkk, 2001:121; Hiebert & 

Carpenter dalam Goos, 2007:22), sedangkan pemahaman konseptual merupakan 

kemampuan mengaitkan konsep, operasi, dan relasi (Kilpatrick, dkk, 2001:5; 

Hiebert & Carpenter dalam Goos, 2007:22). 

Santrock (2011:295) menyatakan bahwa pemahaman konseptual merupakan 

kunci pembelajaran. Kilpatrick, dkk (2001:5) menyatakan bahwa pemahaman 

konseptual merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki pemahaman konseptual dapat mengaitkan 

ide-ide atau konsep-konsep matematis yang telah dimiliki. Hal tersebut dapat 

membantu mahasiswa dalam mengonstruk pengetahuan baru maupun dalam 

menyelesaikan masalah. Indikator utama pemahaman konseptual adalah dapat 

merepresentasikan situasi matematis dalam berbagai cara dan  memahami makna 

dari representasi-representasi tersebut untuk tujuan-tujuan yang berbeda 

(Kilpatrick, dkk, 2001:119). Pemahaman konseptual dapat dikembangkan melalui 

problem solving, reasoning, dan argumentation (NCTM, 2000:21). Dengan 

demikian, pemahaman konseptual mahasiswa dapat diketahui dari hasil 

penyelesaian masalah, pemberian alasan, dan mengomunikasikan hasil 

pekerjaannya. 

Program linear merupakan salah satu materi matematika yang erat kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi program 

linear merupakan materi yang sangat penting untuk dipahami mahasiswa. Hal 

tersebut sesuai dengan salah satu manfaat dari mahasiswa yang memiliki 

pamahaman konseptual, yaitu mahasiswa dapat menerapkan konsep matematika 

ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa pemahaman konseptual 

mahasiswa semester V kelas C Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri 

Malang tahun akademik 2017/2018 pada materi program linear masih rendah. Hal 

tersebut diketahui dari hasil pekerjaan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 

program linear. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan kendala dan 

solusi masalah program linear. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti pemahaman 

konseptual mahasiswa dalam menyelesaikan masalah program linear. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konseptual 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah program linear. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis naratif. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas C mata kuliah matematika sosial Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. Pemilihan subjek penelitian 

berdasarkan pada hasil pekerjaan mahasiswa dan saran dosen. Subjek penelitian 

ini adalah tiga mahasiswa, yaitu masing-masing satu mahasiswa dengan 

kemampuan tinggi (T), sedang (S), dan rendah (R). Berikut ini kriteria 
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kemampuan akademik mahasiswa yang digunakan untuk menggolongkan 

kemampuan mahasiswa. 

 
Tabel 1. Kriteria Pengelompokkan Kemampuan Akademik Mahasiswa 

Kategori Skor Tes Mahasiswa (𝑵) 

Tinggi 𝑁 ≥ 𝑋 + 𝑆𝐷 

Sedang 𝑋 − 𝑆𝐷 < 𝑁 < 𝑋 + 𝑆𝐷 

Rendah 𝑁 ≤ 𝑋 − 𝑆𝐷 

(Diadaptasi dari  Arikunto, 2013:299) 

Keterangan : 𝑋 adalah skor rata-rata semua siswa 

𝑆𝐷 adalah standar deviasi 

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti, sedangkan instrumen 

pendukung penelitian ini adalah lembar tes dan pedoman wawancara. Pertama, 

mahasiswa diminta untuk menyelesaikan masalah program linear. Kemudian, 

penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian untuk mengonfirmasi 

jawaban subjek tersebut. 

Analisis data berdasarkan pada indikator pemahaman konseptual yang 

dikembangkan peneliti berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Kilpatrick, dkk. 

Indikator pemahaman konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mampu (1) menggunakan konsep matematika yang sesuai dengan masalah, yaitu 

mampu mendefinisikan variabel dengan benar dan menggunakan simbol 

matematika dengan benar; (2) merusmuskan masalah dalam bentuk matematika, 

yaitu mampu menentukan kendala dan fungsi objektif dengan benar; (3) 

menyelesaikan masalah matematis, yaitu mampu menggambar grafik dengan 

benar (menentukan titik potong sumbu, titik potong dua garis, dan daerah solusi 

dengan benar) dan menentukan solusi matematis dengan benar; serta (4) 

menerjemahkan solusi matematis ke dalam masalah, yaitu mampu 

menerjemahkan solusi matematis ke dalam masalah dan menjelaskan alasan dari 

jawaban. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertama, peneliti memberikan tes kepada semua mahasiswa offering C 

sebanyak 31 mahasiswa. Masalah-masalah pada tes tersebut diadopsi dari Tan 

(2008). Berikut ini lembar tes pemahaman konseptual yang ditunjukkan pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1  Soal Tes Pemahaman Konseptual 

 

Kemudian, peneliti memilih tiga subjek berdasarkan hasil pekerjaan 

mahasiswa dan kemampuan komunikasi. Berikut ini hasil analisis jawaban tiga 

subjek penelitian dalam menyelesaikan masalah program linear.  

Soal Nomor 1 

Pada soal nomor 1, ketiga subjek dapat menuliskan fungsi objektif dengan 

benar. Namun, subjek R tidak menuliskan kendala, yaitu 𝑥 ≥ 150, seperti pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 
Gambar 2  Kendala Subjek R 

 

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan subjek R. Berikut ini 

hasil wawancara tersebut. 

P : Coba sebutkan apa saja yang diketahui dari soal. 

R : ... Banyak pot A yang harus diproduksi minimal 150.” 

P : Perhatikan kendala yang kamu tuliskan. Kendala manakah yang menunjukkan 

syarat tersebut? 

R : Tidak ada mbak, saya bingung bagaimana menuliskannya. 

 

 

Dalam pendefinisian variabel, hanya subjek T yang dapat mendefinisikan 

variabel dengan benar, sedangkan subjek S dan subjek R tidak dapat 

mendefinisikan variabel dengan benar seperti terlihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Pendefinisian Variabel Subjek S 
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Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan kedua subjek 

tersebut. Berikut ini hasil wawancara tersebut. 

Subjek S 
P : Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan ini (menunjuk 𝑥 = 𝑝𝑜𝑡 𝐴 dan 𝑦 = 𝑝𝑜𝑡 𝐵). 

S : 𝑥 itu pot A dan 𝑦 itu pot B. 

P : Diperoleh 𝑥 dan 𝑦 apa? 

S : 𝑥 = 150 dan 𝑦 = 100. 

P : Apa yang dimaksud dengan pot A = 150 dan pot B = 100? 

S : pot A sebanyak 150 dan banyak pot B sebanyak 100. 

P : Tadi katanya 𝑥 = pot A dan 𝑦 = pot B? 

S : Itu maksudnya banyaknya mbak. 

Subjek R 

P : Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 𝑥 dan 𝑦. 

R : 𝑥 adalah pot A dan 𝑦 adalah pot B. 

P : Hasil akhirnya untuk 𝑥 dan 𝑦 apa? 

R : 𝑥 = 150 dan 𝑦 = 100. 

P : Apa yang dimaksud dengan pot A adalah 150 dan pot B adalah 100? 

R : Maksudnya banyak pot A adalah 150 dan banyak pot B adalah 100. 

P : Tadi katanya 𝑥 adalah pot A dan 𝑦 adalah pot B? 

R : Maksud saya banyaknya. 

Subjek T dan subjek S dapat menentukan titik potong sumbu dan titik 

potong dua garis dengan benar. Namun, subjek R tidak memahami konsep dalam 

menentukan titik potong garis dengan sumbu. Subjek R tidak mengubah 

pertidaksamaan menjadi persamaan terlihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4  Penentuan Titik Potong Sumbu Subjek R 

 

Subjek T dapat menentukan daerah solusi dengan benar, tetapi dua subjek 

lainnya tidak dapat menentukan daerah solusi dengan benar. Subjek R tidak 

menggambar grafik 𝑥 = 150, karena tidak menuliskan pertidaksamaan 𝑥 ≥ 150 

pada kendala. Subjek S salah dalam menentukan daerah solusi untuk kendala 𝑥 ≥
150, seperti pada Gambar 5. 

 
Gambar 5  Grafik Subjek S 

 

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan kedua subjek S 

tersebut. Berikut ini hasil wawancara tersebut. 
P : Coba jelaskan ini grafik untuk kendala apa? 
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S : 𝑥 ≥ 150 mbak. 

P : Berarti jika 𝑥 = 100 itu merupakan solusinya bukan? 

S : Oiya, bukan mbak. Ini salah. 

 

Subjek R salah dalam menentukan daerah solusi karena subjek R tidak 

menuliskan kendala 𝑥 ≥ 150. Hal tersebut mengakibatkan subjek R tidak 

mengammbar grafik dari 𝑥 = 150. Pada soal tersebut, subjek T dapat menentukan 

solusi, menerjemahkan solusi ke dalam masalah, dan memberikan alasan dengan 

benar. Subjek S dan subjek R tidak dapat menentukan solusi dengan benar, 

meskipun dapat menerjemahkan solusi yang diperoleh tersebut ke dalam masalah 

dan menjelaskan alasannya. 

 

Soal Nomor 2 

Pada soal nomor 2, ketiga subjek mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal tersebut. Hal tersebut diketahui dari kendala-kendala yang dituliskan ketiga 

subjek tersebut salah, seperti pada Gambar 6. Subjek T tidak memahami 

pendefinisian variabel serta subjek S dan subjek R tidak memahami masalah. 

 

 

 
 

  
Gambar 6  Hasil Pekerjaan Mahasiswa untuk Soal Nomor 2 

 

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan ketiga subjek. 

Subjek T 
P : Mengapa kamu menuliskan kendala ini?(menunjuk 𝑥 + 𝑦 ≥ 1000 − (150 + 50) 

T : Kan TV di malang sudah ada 150, sedangkan di Surabaya sudah ada 50. 

P : 1000 itu apanya? 

T : Banyak TV yang diproduksi mbak. 

P : Apakah banyak TV yang sudah ada di Malang dan di Surabaya mempengaruhi banyak 

produksi TV? 

T : Bingung mbak. 

Subjek S 

P : Bagaimana kamu memperoleh kendala ini?(menunjuk 𝑥 ≤ 750, 𝑦 ≤ 750) 

S : Banyak TV yang akan dikirim ke Malang maksimal 750 dan ke Surabaya 750 juga. 

P : Lalu, bagaimana dengan kendala ini? Apa maksudnya? (menunjuk 𝑥 ≥ 150, 𝑦 ≥ 50) 

S : Kan, di Malang sudah ada 150 dan di Surabaya ada 50 mbak. Jadi, TV yang dikirim harus 

lebih dari itu. 

P : Apakah makna dari “sudah ada” 150 TV tersebut artinya harus mengirim TV “lebih dari” 

150? 

Subjek T 

Subjek S 

Subjek R 
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S : Hemmm...bingung mbak. 

Subjek R 

P : Jelaskan maksud dari kendala ini?(menunjuk 150 + 𝑦 ≤ 750, 𝑥 + 50 ≤ 750) 

R : Ini mbak, kan TV di Malang sudah ada 150 dan TV di Surabaya sudah ada 50. Jadi, 

menghasilkan kendala itu. (menunjuk tabel) 

P : Apa definisi dari 𝑦? 

R : Banyak TV yang dikirim ke Surabaya. 

P : Berarti ini artinya banyak TV yang dikirim ke Surabaya ditambah dengan 150 kurang dari 

atau sama dengan 750? (menunjuk 150 + 𝑦 ≤ 750) 

R : (diam) 

P : Coba hubungkan dengan keterangan ini. (menunjuk kalimat “Masing-masing kota dapat 

dikirim TV maksimal 750 unit”) 

R : Saya tidak paham maksud dari kalimat ini mbak. (menunjuk kalimat “Kota Malang sudah 

memiliki TV sebanyak 150 unit, sedangkan Surabaya memiliki 50 unit”) 

 

Subjek R memiliki pemahaman konseptual yang masih sangat rendah. 

Pada soal nomor 1, subejk R dapat menentukan fungsi objektif. Namun, subjek R 

tersebut tidak dapat mendefinisikan variabel dengan benar dan tidak menuliskan 

kendala dengan lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek R tidak 

memahami konsep variabel dan tidak memahami masalah dengan baik. Selain itu, 

subjek R tidak menggambar grafik dengan benar. Subjek R masih menggunakan 

pertidaksamaan dalam menentukan titik potong garis. Hal tersebut menunjukkan 

subjek R tidak memahami konsep grafik garis lurus. Pada soal nomor 2, subjek R 

salah dalam menentukan kendala. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek R 

tidak memahami masalah dengan baik. 

Subjek S memiliki pemahaman konseptual yang masih kurang. Pada soal 

nomor 1, subjek S dapat menentukan fungsi objektif dan kendala. Namun, subjek 

S tidak dapat mendefinisikan variabel dengan tepat dan subjek S kurang teliti 

dalam menentukan daerah hasil dari pertidaksamaan 𝑥 ≥ 150. Pada soal nomor 2, 

subjek S kurang baik dalam memahami masalah, sehingga subjek S kurang tepat 

dalam menentukan kendala. 

Subjek T memiliki pemahaman konseptual lebih baik daripada subjek R 

dan subjek S. Subjek T dapat menyelesaikan soal nomor 1 dengan benar dan dapat 

menjelaskan jawabannya. Namun, subjek T tidak dapat menyelesaikan soal nomor 

2. Subjek T tidak dapat menentukan kendala dari masalah program linear, 

sehingga solusi yang diperoleh tidak benar. Kesalahan yang dialami subjek T 

tersebut karena subjek T tidak memahami masalah dengan baik. Diketahui bahwa 

tingkat kesulitan soal nomor 2 lebih tinggi daripada soal nomor satu. Dengan 

demikian, kesulitan subjek T mengindikasikan bahwa pemahaman subjek T masih 

kurang sehingga subjek T mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

non-rutin. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pemahaman konseptual 

mahasiswa pada materi program linear masih kurang. Hal tersebut diketahui dari 

kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah program linear yang diberikan 

oleh peneliti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat NCTM (2000:20) yang 

menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman konseptual yang 

kurang akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah baru atau non-

rutin. 
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SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konseptual mahasiswa dalam menyelesaikan masalah program linear 

masih kurang. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami masalah, 

mengubah masalah ke dalam bentuk matematika, mahasiswa tidak memahami 

konsep grafik garis, dan mahasiswa tidak memahami konsep variabel. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran bagi peneliti 

lain agar melakukan penelitian untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tentang konsep grafik garis dan konsep varaibel. 
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Abstrak 

Koneksi matematis memegang peran penting dalam 

pembelajaran matematika. Koneksi matematis adalah hubungan antara 

ide-ide matematis atau hubungan konsep matematika dengan dunia 

nyata. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan koneksi matematis 

siswa SMA kelas X pada materi fungsi kuadrat. Penentuan subjek 

menggunakan teknik purposeful sampling. Subjek penelitian terdiri 

dari 3 siswa SMA kelas X yang masing-masing mewakili koneksi 

lengkap, koneksi kurang lengkap, dan koneksi tidak lengkap. Koneksi 

matematis siswa dilihat dari hasil tes yang dianalisis menggunakan 4 

tipe koneksi menurut Businskas, yaitu koneksi konsep, koneksi 

prosedur, koneksi representasi, dan koneksi implikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa koneksi matematis ketiga subjek berbeda-beda. 

Subjek dengan koneksi lengkap mampu menyelesaikan soal dengan 

melakukan empat tipe koneksi yaitu koneksi konsep, koneksi 

prosedur, koneksi implikasi, dan koneksi representasi. Subjek dengan 

koneksi kurang lengkap mampu menyelesaikan soal dengan 

melakukan tiga tipe koneksi yaitu koneksi konsep, koneksi prosedur, 

dan koneksi implikasi. Subjek dengan koneksi tidak lengkap hanya 

mampu melakukan koneksi konsep dan koneksi prosedur.  

Kata kunci: koneksi matematis, fungsi kuadrat 

 

 

Matematika merupakan ilmu yang terstruktur. Konsep dalam matematika 

tersusun secara hirarkis, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling 

sederhana hingga konsep yang kompleks (Hudojo, 1988; Hendriana, dkk., 2017). 

Hal ini sesuai dengan NCTM (2000) bahwa konsep-konsep dalam matematika 

saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu kesatuan yang utuh. Hal ini 

berarti bahwa suatu konsep matematika bisa menjadi prasyarat untuk memahami 

konsep lain yang lebih kompleks. Oleh karena itu, belajar matematika  perlu 

dilakukan secara bertahap, berurutan, dan dikaitkan dengan pengalaman belajar 

siswa sebelumnya.  

Untuk membantu siswa memahami konsep matematika, seorang siswa perlu 

memiliki kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis 

merupakan kemampuan menghubungkan konsep-konsep di dalam atau di luar 

konteks matematika (Rohendi & Dulpaja, 2013). Tidak hanya itu, koneksi 

matematis juga diperlukan ketika menyelesaikan soal. Seorang siswa perlu 

memahami informasi yang terdapat pada soal kemudian mengaitkan informasi 

tersebut dengan konsep, prosedur, prinsip, atau teorema yang telah dipelajari 
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(Hudojo, 1979; Mousley, 2004). Dengan demikian, koneksi matematis berperan 

sebagai salah satu alat yang dapat membantu siswa menyelesaikan soal 

matematika.  

Koneksi matematis merupakan hubungan ide-ide matematis dalam satu 

topik matematika, hubungan konsep antar-topik matematika, atau hubungan 

konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari (NCTM, 2000; Mousley, 2004; 

Businskas, 2008; Kaur & Lam, 2012; Saminanto & Kartono, 2015). Siswa yang 

mampu membuat koneksi akan memiliki pemahaman yang mendalam dan tahan 

lama (NCTM, 2000). Akan tetapi ketika siswa tidak mampu membuat koneksi, 

pemahaman siswa akan dangkal. Pemahaman yang dangkal membuat siswa 

kesulitan belajar matematika. NCTM (2000) menyatakan bahwa tanpa koneksi 

siswa harus mengingat konsep dan prosedur yang terlalu banyak dan saling 

terpisah. Oleh sebab itu, koneksi matematis memegang peran penting dalam 

pembelajaran matematika. 

Koneksi matematis tidak dapat diamati secara langsung karena pembuatan 

koneksi terjadi di dalam otak. Akan tetapi, hasil dari proses koneksi dapat dilihat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Hodgson (1995) bahwa hasil koneksi matematis 

dapat dilihat melalui pekerjaan siswa. Bentuk koneksi matematis siswa dapat 

berupa tulisan pekerjaan siswa, langkah-langkah atau proses siswa dalam 

menyelesaikan soal (Rismawati, 2016). Pada penelitian ini, koneksi matematis 

siswa dilihat berdasarkan hasil pekerjaan siswa yang kemudian dikonfirmasi lebih 

lanjut melalui kegiatan wawancara.  

Materi fungsi kuadrat merupakan materi matematika yang wajib dipelajari 

oleh siswa di sekolah. Fungsi kuadrat merupakan topik dasar pada kurikulum 

matematika sekolah (Saglam & Alacaci, 2012; Didis & Erbas, 2015). Fungsi 

kuadrat termasuk materi yang memungkinkan terdapat banyak koneksi di 

dalamnya. Beberapa konsep yang berkaitan dengan fungsi kuadrat adalah konsep 

diskriminan, konsep akar-akar persamaan kuadrat, konsep titik puncak, dan grafik 

fungsi (Businskas, 2008; Saglam & Alacaci, 2012). Berdasarkan hal tersebut, 

materi fungsi kuadrat menghubungkan antara representasi aljabar dan representasi 

grafik. 

Koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan soal fungsi kuadrat dilihat 

berdasarkan 4 tipe koneksi Businskas (2008) yaitu koneksi konsep, koneksi 

prosedur, koneksi representasi, dan koneksi implikasi. Koneksi konsep digunakan 

untuk melihat hubungan konsep pada materi fungsi kuadrat, koneksi prosedur 

digunakan untuk melihat hubungan algoritma yang digunakan dan alasan 

penggunaan prosedur tersebut, koneki representasi bertujuan untuk melihat 

hubungan  representasi berbeda atau hubungan representasi yang ekuivalen, 

sedangkan koneksi implikasi berkaitan dengan sebab-akibat yang dinyatakan 

dalam hubungan logis jika – maka (Businskas, 2008).  Oleh karena itu, dalam 

artikel ini peneliti akan mendeskripsikan koneksi matematis siswa SMA kelas X 

dalam menyelesaikan soal fungsi kuadrat berdasarkan 4 tipe koneksi tersebut.  

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan koneksi matematis siswa SMA 

kelas X dalam menyelesaikan soal fungsi kuadrat. Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif deskriptif. Gambar 1 berikut adalah soal yang dikembangkan 

peneliti untuk memperoleh data.  



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1178 

 

  
 

 
Gambar 1 Soal yang diberikan kepada siswa 

 

Soal tersebut diberikan kepada 15 siswa SMA kelas X. Pemberian soal 

bertujuan untuk melihat dan mengetahui koneksi matematis yang dilakukan siswa. 

Hasil pekerjaan siswa digunakan untuk memilih subjek penelitian.  Subjek pada 

penelitian ini terdiri dari 3 siswa yang dipilih menggunakan teknik purposeful 

sampling. Pertimbangan lain pemilihan subjek adalah ketersediaan dan 

kemampuan komunikasi siswa. Ketiga subjek yang dipilih masing-masing 

mewakili subjek dengan koneksi lengkap, koneksi kurang lengkap, dan koneksi 

tidak lengkap. 

Data empirik yang diperoleh berupa respon siswa terhadap soal yang 

diberikan. Respon yang dimaksud adalah hasil pekerjaan dan pernyataan lisan 

siswa. Koneksi matematis siswa yang muncul pada hasil tes dan wawancara 

disesuaikan dengan indikator koneksi yang dikembangkan peneliti berdasarkan 4 

tipe koneksi menurut Businskas (2008). Indikator koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal fungsi kuadrat disajikan pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1 Tipe koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan soal fungsi kuadrat 

Tipe Koneksi Indikator Koneksi Matematis 

Koneksi representasi a. Menyajikan fungsi kuadrat secara aljabar dan secara geometri 

(grafik, tabel) 

b. Melihat hubungan titik yang terletak pada kurva secara geometri 

dan aljabar 

Koneksi konsep a. Menghubungkan konsep fungsi kuadrat dan konsep persamaan 

linier  

b. Menghubungkan konsep diskriminan dan konsep akar-akar 

persamaan kuadrat 

c. Menghubungkan konsep koefisien 𝒂 dan konsep diskriminan 

untuk menggambar grafik fungsi kuadrat 

Koneksi implikasi a. Melihat hubungan konsep diskriminan dengan kedudukan 

parabola 

b. Melihat hubungan koefisien 𝒙𝟐 (koefisien 𝒂) dengan arah 

parabola 

c. Melihat hubungan titik ekstrim dari grafik fungsi kuadrat 

Koneksi prosedur a. Menggunakan metode eliminasi, subtitusi, atau metode 

campuran untuk menentukan koefisien 𝒂, 𝒃, 𝒅𝒂𝒏 𝒄 dari fungsi 

kuadrat.  

b. Menerapkan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, atau 

rumus untuk menemukan akar-akar persamaan kuadrat 

c. Melakukan operasi aritmatika seperti operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siswa memberikan respon yang berbeda-beda terhadap soal yang diberikan. 

Dari 15 siswa, 10 siswa memberikan respon dan 5 siswa lainnya tidak menjawab. 

Suatu kurva dari fungsi kuadrat melalui tiga titik yaitu titik A, B, dan C.  

Koordinat titik A, B, dan C secara berturut – turut adalah (0, −6), (−1, −5), dan 

(1, −3). Berdasarkan informasi tersebut, maka  

a. Nyatakan formula fungsi kuadrat 

b. Berdasarkan formula yang diperoleh, gambarkan grafik fungsi 

kuadrat tersebut 
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Dengan mempertimbangkan hasil pekerjaan siswa, ketersediaan, dan kemampuan 

komunikasi siswa, peneliti memilih 3 dari 10 siswa untuk dipilih sebagai subjek 

penelitian. Ketiga subjek berturut-turut diberi nama dengan S1, S2, dan S3. 

Berikut ini uraian koneksi matematis subjek dalam menyelesaikan soal fungsi 

kuadrat yang diberikan. 

(1) Respon S1  

Respon S1 dalam menyelesaikan soal poin (a) ditunjukkan dalam Gambar 2 

berikut.  

 
Gambar 2 Jawaban S1 terhadap soal poin (a) 

 

Berdasarkan Gambar 2, S1 mampu mengenali ide-ide matematis dengan 

menuliskan bentuk umum fungsi kuadrat. Selanjutnya S1 mensubtitusikan ketiga 

titik yang dilalui kurva secara aljabar sehingga S1 memperoleh dua persamaan 

linier dua variabel. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, S1 mampu melihat 

hubungan konsep antar topik matematika, yaitu antara fungsi kuadrat dan konsep 

persamaan linier dua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa S1 mampu melakukan 

koneksi konsep. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Evitts (dalam Businskas, 

2008) bahwa koneksi konsep dilihat dari kesesuaian respon siswa dengan konsep 

matematika.  

Untuk menemukan koefisien 𝒂 dan 𝒃, S1 menggunakan metode campuran 

(eliminasi dan subtitusi) sebagai penyelesaian dari sistem persamaan yang 

diperoleh. S1 mampu mengoneksikan prosedur yang digunakan untuk 

menentukan penyelesaian dari SPLDV. Gambar 3 berikut menunjukkan metode 

penyelesaian S1 dalam menentukan koefisien 𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝒃. 

 
Gambar 3  Metode Penyelesaian yang dilakukan S1 

 

Dari paparan tersebut, S1 mampu menunjukkan koneksi konsep dan koneksi 

prosedur. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, S1 menghubungkan konsep 

antar topik matematika, yaitu konsep fungsi kuadrat dengan konsep persamaan 

linier. S1 juga menunjukkan koneksi prosedur yaitu menggunakan metode 

campuran (eliminasi dan subtitusi) dan melakukan operasi aritmatika dengan 

tepat.  Temuan ini menunjukkan bahwa S1 mampu menerapkan konsep yang telH 

dipelajari dan S1 memahami konsep sebagai dasar dari prosedur (Mousley, 2004; 

Businskas, 2008). 

Untuk soal poin (b), S1 memberikan respon dengan menggambar koordinat 

cartesius dan tiga titik yang diketahui pada soal. Hal ini menunjukkan bahwa S1 

tidak mampu menghubungkan antara konsep diskriminan, konsep akar-akar 

persamaan kuadrat, konsep titik puncak, dan konsep koefisien 𝑥2 untuk 

menggambar grafik fungsi kuadrat. Rismawati (2016) & Susanti (2016) 

menjelaskan bahwa kesulitan menyelesaikan soal disebabkan karena 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1180 

 

  
 

ketidakmampuan mengaitkan materi yang dipelajari dengan konsep yang baru. 

Gambar 4 berikut menunjukkan respon S1 terhadap grafik fungsi kuadrat. 

 
Gambar 4 Respon S1 dalam menggambar grafik fungsi kuadrat 

 

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa S1 belum mampu mereperesentasikan 

fungsi kuadrat secara geometri. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Knuth 

(2000) bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman terbatas antara 

persamaan dan grafiknya. Hal ini dikarenakan S1 belum mampu melihat 

hubungan fungsi kuadrat secara aljabar dan secara geometri. Sehingga S1 

dikatakan tidak memenuhi indikator koneksi representasi.  

 

(2) Respon S2  

Respon S2 dalam menyelesaikan soal poin (a) ditunjukkan pada Gambar 5 

berikut. 

 
Gambar 5 Jawaban S2 terhadap soal poin (a) 

 

Berdasarkan Gambar 5, S2 mampu mengenali ide-ide matematis kemudian 

mensubtitusikan tiga titik yang diketahui secara aljabar ke bentuk umum fungsi 

kuadrat sehingga diperoleh tiga persamaan linier. Untuk menentukan rumus 

fungsi kuadrat, S1 mampu melihat hubungan konsep fungsi kuadrat dan konsep 

sistem persamaan linier. Hal ini berarti S2 menunjukkan koneksi konsep sesuai 

dengan Businskas (2008) bahwa koneksi konsep adalah hubungan antar konsep 

dalam satu topik atau antar topik matematika.  

Untuk menentukan koefisien 𝑎, 𝑏, 𝑑𝑎𝑛 𝑐, S2 menggunakan metode campuran 

(eliminasi dan subtitusi) seperti pada Gambar 6 berikut.  
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Gambar 6 Metode penyelesaian yang dilakukan S2 

 

Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa S2 terlihat kurang terampil dalam 

menggunakan prosedur untuk menetukan nilai dari koefisien 𝑎, 𝑏, 𝑑𝑎𝑛 𝑐. S2 juga 

melakukan banyak kesalahan seperti pada proses eliminasi persamaan (1) dan (2), 

operasi pembagian aljabar, serta belum mampu melihat hasil eliminasi persamaan 

(2) dan (3) sebagai persamaan linier satu variabel. Temuan ini sesuai dengan 

pernyataan Dorier & Sierpinska (2002) bahwa salah satu kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar disebabkan karena ketidakmampuan mengenali ide-ide 

matematis dan ketidakmampuan mengoneksikan konsep yang telah dipelajari. 

Lebih jauh, Sugiman (2008) menegaskan bahwa kesulitan siswa mengoneksikan 

pengetahuan yang dimiliki terhadap situasi baru karena siswa masih belajar 

konsep matematika secara parsial.  

Dari paparan tersebut, S2 melakukan koneksi konsep namun tidak 

memenuhi indikator koneksi prosedur. Koneksi konsep S2 ditunjukkan dengan 

kemampuan mengaitkan konsep fungsi kuadrat dengan konsep sistem persamaan 

linier. Hal ini didukung oleh Businskas (2008) bahwa koneksi konsep muncul 

ketika siswa mampu melihat hubungan konsep antar-topik matematika. Akan 

tetapi, S2 kurang mampu menerapkan prosedur yang digunakan dengan tepat. Hal 

ini berarti S2 melakukan koneksi prosedur namun tidak memenuhi indikator 

koneksi prosedur tersebut. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa tidak 

memahami hubungan antara prosedur dan alasan penggunaan prosedur tersebut 

(Knuth, 2000; Makonye & Nhlanhla, 2014; Nielsen, 2015). 

Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, S2 memulai dengan menentukan 

nilai diskriminan berdasarkan rumus fungsi yang diperoleh. Selanjutnya, S2 

mengenali ide-ide matematis dengan menuliskan rumus, menghitung diskriminan, 

dan menyimpulkan bahwa nilai diskriminan positif (𝐷 < 0) dan nilai koefisien 𝑥2 

positif (𝑎 > 0) seperti pada Gambar 7 berikut. 

 
Gambar 7 Jawaban S2 terhadap soal grafik fungsi kuadrat 
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Berdasarkan Gambar 7, S2  kesulitan menggunakan metode pemfaktoran untuk 

menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Temuan ini sesuai dengan pernyataan 

Didis & Erbas (2015) bahwa siswa 

kesulitan menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk standar dengan 𝑎 ≠ 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa S2 tidak mampu melihat hubungan konsep sebagai dasar dari 

prosedur (Businskas, 2008).  

Untuk menelusuri koneksi yang muncul ketika menggambar grafik, peneliti 

melakukan wawancara terhadap S2. Berikut ini adalah hasil percakapan singkat 

antara peneliti dengan S2.  
 

Peneliti : “Apa maksud dari tulisan 𝐷 > 0 𝑑𝑎𝑛 𝑎 > 0?” 

S2 : “Kan 𝐷 = 73, berarti 𝐷 > 0 Bu. Kemudian ... (berpikir sejenak, sambil menunjuk pada 

rumus fungsi yang diperoleh), rumus fungsi yang diperoleh adalah 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 3𝑥 −
8, berarti 𝑎 = 2, maka 𝑎 > 0.” 

Peneliti : “Lalu apa makna dari tulisan 𝐷 > 0 𝑑𝑎𝑛 𝑎 > 0? Apakah tulisan tersebut berpengaruh 

untuk membuat grafik?” 

S2 : “Seingat saya ada pengaruhnya Bu”. (berpikir . “Ya, kalau 𝐷 > 0,  kurva fungsi 

kuadratnya memotong sumbu-x, Bu.”Kalau 𝑎 > 0, berarti arah parabolanya Bu”. 

Peneliti : “Yang dimaksud arah parabola seperti apa ya?” 

S2 : “Emm, kalau 𝑎 > 0 berarti arah parabola menghadap ke atas, Bu” 

Peneliti : “Jika kamu tau hal itu, kenapa kamu tidak menggambar grafik fungsinya?” 

S2 : “Hehe.. Saya lupa Bu, harus mulai dari mana”. (sambil tersenyum). 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil wawancara, S2 mampu melihat 

hubungan antara diskriminan dan koefisien a terhadap kedudukan grafik fungsi 

kuadrat. Hal ini berarti S2 menunjukkan koneksi implikasi sesuai pernyataan 

Businskas (2008) yaitu koneksi implikasi muncul apabila siswa mampu melihat 

hubungan sebab-akibat. Akan tetapi S2 tidak mampu mengoneksikan pengetahuan 

yang dimiliki (konsep diskriminan dan koefisien a) untuk menggambar grafik 

fungsi kuadrat. Oleh karena itu, S2 tidak menunjukkan koneksi representasi 

karena S2 tidak mampu menyajikan fungsi kuadrat secara geometri (grafik atau 

tabel). Hal ini dikarenakan siswa tidak mampu mengaitkan konsep yang telah 

dipelajari  (Rismawati, 2016). Bosse (2003) menambahkan bahwa kebanyakan 

siswa menganggap materi matematika sebelumnya tidak berkaitan dengan materi 

yang sedang dipelajari.  

 

(3) Respon S3  

Respon S3 dalam menyelesaikan soal poin (a) ditunjukkan pada Gambar 8 

berikut. 

 
Gambar 8 Jawaban S3 terhadap soal poin (a) 
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Gambar 8 menunjukkan S3 mampu mengenali ide-ide matematis dengan 

menuliskan tiga titik yang diketahui dan bentuk umum fungsi kuadrat. 

Selanjutnya, S3 mensubtitusikan tiga titik secara aljabar ke bentuk fungsi kuadrat 

sehingga diperoleh dua persamaan linier tiga variabel. Hal ini berarti S3 

melakukan koneksi konsep karena dapat mengaitkan konsep fungsi kuadrat 

dengan konsep sistem persamaan linier. Temuan ini didukung oleh Businskas 

(2008) bahwa siswa dikatakan melakukan koneksi konsep apabila mampu melihat 

hubungan konsep antar topik matematika. 

Untuk menentukan koefisien 𝒂, 𝒃, 𝒅𝒂𝒏 𝒄, S3 menggunakan metode campuran 

(eliminasi dan subtitusi) sebagai prosedur penyelesaian dari sistem persamaan 

yang diperoleh. Gambar 9 berikut menunjukkan metode penyelesaian yang 

dilakukan S3.  

 
Gambar 9 Metode Penyelesaian yang dilakukan S3 

 

Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, S3 melakukan  koneksi konsep 

yaitu menghubungkan konsep fungsi kuadrat dengan konsep sistem persamaan 

linier. S3 juga melakukan koneksi prosedur yaitu menggunakan metode eliminasi 

dan subtitusi dan melakukan operasi aritmatika dengan tepat. Temuan ini sesuai 

dengan Evitts (dalam Businskas, 2008) bahwa siswa dikatakan melakukan 

koneksi prosedur-konsep apabila siswa mampu mendeskripsikan, menggunakan 

prosedur tertentu sesuai dengan konsep matematika. Bosse (2003) menambahkan 

jika konsep-konsep matematika dikoneksikan terus-menerus, pemahaman 

konseptual siswa akan semakin kuat. 

Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, S3 mengonstruk parabola dengan 

beberapa tahap, yaitu (1) menentukan titik potong, (2) menentukan titik puncak, 

dan (3) membuat tabel. Ketika menentukan titik potong, S3 menuliskan 𝑦 = 0 

kemudian menentukan nilai 𝑥 dengan metode pemfaktoran seperti Gambar 10 

berikut. 

 
Gambar 10 Metode pemfaktoran yang dilakukan S3 

 

Berdasarkan hasil wawancara, S3 menjelaskan tulisan 𝑦 = 0 untuk menentukan 

titik potong terhadap sumbu-x, kemudian S3 menggunakan metode pemfaktoran. 
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Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, S3 tidak mampu menjelaskan alasan penggunaan 

metode pemfaktoran tersebut. S3 menerangkan bahwa ia menggunakan metode 

tersebut karena dicontohkan oleh guru. Temuan ini sesuai dengan Knuth (2000) 

dan Makonye & Nhlanhla (2014) bahwa sebagian besar siswa memandang 

prosedur pemfaktoran sebagai aturan rutin yang biasa dilakukan tanpa memahami 

alasan penggunaannya.  

Untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, S3 

membuat tabel seperti Gambar 11 berikut. 

 
Gambar 11 Tabel yang dibuat S3 

 

Gambar 11 di atas menunjukkan S3 mampu membuat tabel sebagai representasi 

alternatif dari titik-titik lain yang terletak pada kurva. Hal ini berarti S3 memenuhi 

indikator koneksi representasi yaitu melihat hubungan titik yang terletak pada 

kurva secara geometri dan aljabar. Businskas (2008) menyatakan bahwa siswa 

dikatakan melakukan koneksi representasi apabila mampu menyatakan konsep 

dalam representasi yang ekuivalen atau representasi yang berbeda.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian S3 menggambar grafik 

fungsi kuadrat  seperti pada Gambar 12 berikut. 

 
Gambar 12 Grafik fungsi kuadrat yang digambar oleh S3 

 

Pada saat wawancara, S3 mengaku kurang memahami alasan menggunakan tiga 

langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. S3 menjelaskan bahwa ia 

hanya mengikuti prosedur yang ditunjukkan oleh guru di sekolah. Temuan ini 

menunjukkan bahwa siswa kurang mampu melihat hubungan prosedur yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal. Oleh karena itu, koneksi prosedur penting 

untuk dikaji karena kebanyakan siswa menggunakan prosedur sebagai aturan rutin 

tanpa memahami makna dan alasan penggunaannya (Knuth, 2000; Makonye & 

Nhlanhla, 2014; Nielsen, 2015; Susanti, 2016).  
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Berdasarkan uraian di atas, koneksi matematis yang muncul ketika S3 

menggambar grafik adalah koneksi representasi dan koneksi implikasi. Koneksi 

implikasi ditunjukkan dengan kemampuan S3 menyatakan hubungan koefisien 𝑎 

terhadap arah parabola. Hal ini berarti S3 melakukan koneksi implikasi karena 

mampu melihat hubungan sebab-akibat dari suatu konsep matematika (Businskas, 

2008).  S3 juga melakukan koneksi representasi yang ditunjukkan dengan 

representasi geometri yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tuyin An, 

dkk. (2012) menjelaskan bahwa siswa yang mampu melihat koneksi antara 

representasi berbeda memiliki pemahaman yang fungsional. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Ketiga subjek memberikan respon yang berbeda-beda terhadap soal yang 

diberikan. Secara keseluruhan, S1 hanya melakukan koneksi konsep dan koneksi 

prosedur. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, S1 mengaitkan konsep fungsi 

kuadrat dengan konsep persamaan linier. Hal ini berarti bahwa S1 menunjukkan 

koneksi konsep karena S1 mampu menghubungkan konsep antar topik 

matematika. Koneksi prosedur ditunjukkan dengan kemampuan S1 menggunakan 

metode campuran (eliminasi dan subtitusi) sebagai prosedur penyelesaian dengan 

tepat. Namun S1 tidak menunjukkan koneksi implikasi dan koneksi representasi 

karena S1 tidak mampu mengaitkan pengetahuan yang dimiliki untuk 

menggambar grafik fungsi kuadrat. 

S2 menyelesaikan soal dengan melakukan koneksi konsep, koneksi 

prosedur, dan koneksi implikasi. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat, S1 

mengaitkan konsep fungsi kuadrat dan konsep persamaan linier. Hal ini 

menunjukkan S1 mampu mengoneksikan konsep antar topik matematika. S2 

kurang terampil menggunakan metode eliminasi sebagai prosedur penyelesaian, 

sehingga S2 melakukan banyak kesalahan dan S2 tidak memenuhi indikator 

koneksi prosedur. Koneksi implikasi ditunjukkan ketika S2 mampu melihat 

hubungan diskriminan dengan koefisien 𝑎 terhadap kedudukan parabola. Namun 

S2 tidak menunjukkan koneksi representasi karena S2 tidak mampu menyatakan 

fungsi kuadrat secara geometri (tabel atau grafik). 

S3 menyelesaikan soal dengan melakukan koneksi konsep, koneksi 

prosedur, koneksi implikasi, dan koneksi representasi. Koneksi konsep 

ditunjukkan ketika S3 mengaitkan konsep fungsi kuadrat dan konsep persamaan 

linier. Koneksi prosedur ditunjukkan ketika S3 mampu menggunakan metode 

eliminasi-subtitusi dan metode pemfaktoran sebagai prosedur penyelesaian 

dengan tepat. Akan tetapi S2 kurang mampu menjelaskan alasan penggunaan 

prosedur tersebut. Koneksi representasi ditunjukkan ketika S3 mampu menyajikan 

fungsi kuadrat secara aljabar dan geometri (tabel dan grafik), sedangkan koneksi 

implikasi ditunjukkan ketika S3 dapat menghubungkan nilai koefisien 𝑎 dengan 

arah parabola dari grafik fungsi kuadrat. 

Berdasarkan jenis koneksi yang muncul dari ketiga subjek dapat ditarik 

kesimpulan bahwa S1 termasuk subjek dengan koneksi tidak lengkap, karena S1 

hanya menyelesaikan soal dengan melakukan dua koneksi, yaitu koneksi konsep 

dan koneksi prosedur saja. S2 termasuk subjek dengan koneksi kurang lengkap 

karena mampu menunjukkan tiga koneksi yaitu koneksi konsep, koneksi prosedur, 

dan koneksi implikasi walaupun tidak semua indikator koneksi terpenuhi. 

Sedangkan S3 dikategorikan sebagai subjek dengan koneksi lengkap karena 
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dalam menyelesaikan soal S3 mampu melakukan keempat koneksi, yaitu koneksi 

konsep, koneksi prosedur, koneksi representasi, dan koneksi implikasi.  

Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya guru perlu membuat soal 

matematika yang memungkinkan siswa membuat koneksi melalui berbagai 

penerapan konsep matematika. Guru dapat membiasakan siswa melakukan 

koneksi dengan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan pengetahuan 

yang dimiliki.   
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK 

PADA MATERI TRIGONOMETRI  KELAS X SMA/MA  

 

Elly Mardiana 1), Makbul Muksar 2) 
1,2)Universitas Negeri Malang   

mardianaelly25@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menyusun bahan 

ajar matematika pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik 

untuk siswa kelas X SMA/MA dengan kriteria valid, praktis, dan 

efektif. Bahan ajar dengan pendekatan saintifik merupakan bahan ajar 

yang mencerminkan lima kegiatan pokok yaitu mengamati, menanya, 

menggali informasi, menalar dan mengomunikasikan. Pengembangan 

bahan ajar ini mengacu pada model dari penelitian  pengembangan 4D  

yang telah dikembangkan oleh Thiagarajan yang telah dimodifikasi. 

Tahap-tahap yang telah dimodifikasi terdiri atas (1) tahap 

pendefinisian, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pengembangan. Dari 

hasil pengembangan ini diperoleh bahan ajar yaitu buku siswa dengan 

pendekatan saintifik pada materi trigonometri untuk kelas X 

SMA/MA dengan kriteria valid, praktis, dan efektif  

Kata kunci: Bahan Ajar, Kurikulum 2013, Trigonometri 

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan tertentu (Sitepu, 2012: 57). Dimana pada kurikulum ini dikehendaki 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Menurut Permendikbud (2013: 2) 

pendekatan ini dipilih karena kurikulum 2013 menginginkan perubahan pola 

pembelajaran pasif  menjadi aktif-mencari. Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif mengkonstrusi konsep, hukum atau prinsip dengan melakukan 

tahapan-tahapan seperti: (1) Mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah); (2) merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis; (3) 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik; (4) menganalisis data; (5) menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan 

(Machin, 2014:28).  

 Pengimplementasian pendekatan saintifik telah dilakukan pada sekolah 

akan tetapi pendekatan saintifik ini sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan, 

menurut Machin (2014) kurangnya pengetahuan guru dalam membelajarkan  

peserta didik dengan menggunakan pendekatan saintifik. Selain itu, menurut 

Suharyadi (2013) kurangnya sumber belajar yang mendukung pendekatan saintifik 

dalam proses pembelajaran dan bahan ajar yang beredar lebih menekankan untuk 

peserta menghafal konsep-konsep pada buku daripada membangun pemahaman 

peserta didik dalam mengonstruk pengetahuan dan pengalaman mereka untuk  

menemukan konsep-konsep yang harus dipahami, serta menemukan 

keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Menurut perbincangan peneliti dengan beberapa siswa di SMAN 10 

Malang mengenai materi matematika yang sudah diajarkan pada siswa SMA kelas 

mailto:mardianaelly25@gmail.com
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X yang dirasa sulit oleh sebagian besar siswa adalah trigonometri. Bahan ajar yang 

beredar pada siswa masih dirasa terbatas untuk memahami materi karena materi 

yang disajikan hanya terurai secara singkat dan beberapa pernyataan diberikan 

secara instan tanpa siswa paham darimana itu berasal. Selain itu siswa terkadang 

merasa bosan karena bahan ajar yang kurang menarik karena kurangnya 

representasi gambar. 

 Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar 

buku siswa pada materi trigonometri dengan pendekatan saintifik untuk siswa 

kelas X yang valid, praktis dan efektif. Bahan ajar yang dihasilkan diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran matematika SMA 

kelas X pada materi Trigonometri. 

.  

METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan. Model 

pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini menggunakan model 4D yang telah 

dimodifikasi. Model  ini  terdiri  atas  empat  tahap yaitu Define (pendefinisian), 

Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan Disseminate (penyebaran). 

Namun karena keterbatasan waktu pengembangan ini hanya sampai pada tahap 

Develop.  

Pada tahap pendefinisian (Define) dilakukan analisis pendahuluan yaitu 

melakukan analisis terhadap kurikulum yang sedang digunakan dalam 

matapelajaran matematika SMA/MA kelas X. Dari hasil analisis kurikulum akan 

didapatkan indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar yang digunakan 

sebagai acuan dalam mengembangan bahan ajar yang akan disusun. Selanjutnya 

dilakukan analisis kebutuhan, pada analisis kebutuhan akan ditentukan subjek 

yang nantinya akan menggunakan bahan ajar yang akan disusun. Setelah 

menganalisis  kebutuhan, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, 

perumusan tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan indikator yang telah dibuat 

sesuai  KI dan KD dalam kurikulum 2013.  

Pada tahap perancangan (Design) ini menetapkan format sekaligus 

rancangan isi bahan ajar yang akan dikembangkan. Adapun kegiatan pertama pada 

tahap perancangan ini adalah menyusun materi pembelajaran, pada tahap ini 

dilakukan penyusunan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan.  Kedua, pemilihan media bahan ajar, pada tahap 

ini media bahan ajar yang dipilih disesuaikan dengan materi yang dikembangkan 

pada bahan ajar. Ketiga, pemilihan format bahan ajar, yang dilakukan pada tahap 

ini yaitu merancang format awal bahan ajar yang dikembangkan, yang terdiri atas 

tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.  

 Pada tahap pengembangan (Develop)  ini dilakukan dengan penyempurnaan 

bahan ajar yang telah disusun. Proses ini dilakukan dengan cara merevisi, bahan 

ajar yang telah direvisi berdasarkan masukan dari para ahli validator dan data yang 

diperoleh dari uji coba lapangan. Validasi bahan ajar dilakukan oleh ahli materi 

maupun media yaitu seorang dosen jurusan Matematika FMIPA UM dan satu guru 

SMA/MA yang berstatus aktif mengajar mata pelajaran matematika.  

Subjek dari penelitian ini adalah siswa SMA kelas X MIPA 1 SMAN 10 

Malang. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah bahan ajar berupa buku teks 

materi Trigonometri dengan pendekatan saintifik untuk siswa kelas X SMA/MA  
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 Persentase kevalidan bahan ajar yang dikembangkan diperoleh dari rata-

rata penilaian seorang dosen ahli dan seorang guru matematika dapat dihitung 

dengan  

𝑃 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑥
 × 100% 

Keterangan 

P : Persentase skor 

𝑥𝑖 : Jumlah skor yang diberikan  validator untuk masing-masing kriteria  

n  : Banyak validator  

𝑥  : Skor maksimum untuk setiap kriteria  

Skor rata-rata yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi data kualitatif yang  

 
Tabel 1 Kriteria Tingkat Kevalidan 

 

 

 

 

 

 

 

(adaptasi dari Akbar, 2013: 41 dengan modifikasi) 

 

Selanjutnya data uji kepraktisan produk berupa data kulitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh melalui saran dan komentar 35 siswa  pada lembar angket 

respon siswa. Sedangkan data kuantitatif berupa presentase skor rata-rata yang 

diperoleh dari hasil pengisian angket respon siswa. Teknik analisis yang 

digunakan memodifikasi milik Akbar (2013: 83) 

 

𝑷 =  
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒙
 × 𝟏𝟎𝟎% 

  Keterangan:  

𝑃 : Persentase skor 

𝒙𝒊 : Jumlah skor yang diberikan siswa untuk masing-masing aspek  

𝒏 : Banyak siswa 

𝒙 : Skor maksimum untuk setiap aspek 

 

Berikut Tabel 2 menyajikan kriteria tingkat uji kepraktisan 

 

 

 

 

 

 

 

(adaptasi dari Akbar, 2013: 41 dengan modifikasi) 

 

Data hasil uji keefektifan diperoleh dari nilai akhir masing-masing siswa 

yang diperoleh dari nilai tes akhir selama ujicoba. Teknik analisis data untuk uji 

Presentase (%() Kriteria Keterangan 

85 ≤ 𝑃 ≤ 100 Sangat valid Tanpa revisi 

70 ≤ 𝑃 ≤ 85 Valid Tanpa revisi 

55 ≤ 𝑃 ≤ 70 Cukup Valid Revisi sebagian 

40 ≤ 𝑃 ≤ 55 Kurang valid Revisi total 

1 ≤ 𝑃 ≤ 40 Tidak Valid Revisi total 

Persentase (%) Kriteria Keterangan 

85 ≤ 𝑃 ≤ 100 Sangat Praktis Tanpa revisi 

70 ≤ 𝑃 ≤ 85 Praktis Tanpa revisi 

55 ≤ 𝑃 ≤ 70 Cukup Praktis Revisi sebagian 

40 ≤ 𝑃 ≤ 55 Kurang Praktis Revisi total 

1 ≤ 𝑃 ≤ 40 Tidak Praktis Revisi total 
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keefektifan dilakukan dengan menghitung presentase siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM. Jika persentase siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebesar 80%, 

maka bahan ajar yang dikembangkan dinyatakan efektif. Berikut teknik analisis 

data uji keefektifan  

𝑃 =  
𝑥

𝑛
 × 100 % 

 

Keterangan:  

𝑃 : Persentase siswa yang mendapat nilai akhir di atas KKM 

𝑥 : Banyak siswa yang mendapat nilai akhir di atas KKM 

𝑛 : Banyak siswa uji coba 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengembangan bahan ajar ini adalah buku siswa materi 

trigonometri yang berbasis saintifik. Buku siswa berbasis saintifik ini memuat 

lima kegiatan pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, menggali 

informasi, menalar, dan mengomunikasikan Dengan adanya tahapan-tahapan ini 

pada bahan ajar, diharapkan mampu membantu siswa secara mandiri dalam 

mengonstruk pemahaman materi. Hal ini relevan dengan teori konstruktivis yang 

menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari 

pemikiran guru ke pikiran siswa. 

Pada buku siswa ini juga memuat soal open-ended, melalui soal open-

ended, siswa diminta menyelesaikan soal secara kreatif dengan menguraikan 

beragam alternatif penyelesaian soal berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Al-

absi (2013) menambahkan bahwa penggunaan open-ended problems dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berfikir secara mendalam dan membuat 

hubungan antara ide-ide yang diperlukan untuk memecahkan masalah.  

Buku siswa yang dihasilkan memiliki tampilan yang menarik. Dengan 

memberikan sentuhan layout yang berwarna cerah dan terang, siswa akan lebih 

tertarik untuk membaca dan mengerjakan soal yang disajikan. Hal ini sependapat 

dengan Hurlock (1995) bahwa warna cerah dan terang lebih disenangi oleh anak 

dan dapat menarik perhatian anak. 

Berdasarkan penilaian dosen ahli dan guru matematika SMA, bahan ajar 

yang dikembangkan dapat dinyatakan valid dengan kriterian persentase kevalidan, 

yang menunjukan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak diujicobakan di 

lapangan berdasarkan RPP. Hasil uji coba bahan ajar menunjukkan bahwa dari 

implementasi bahan ajar terdapat pertanyaan siswa mengenai materi maupun soal 

yang dipelajari. Pertanyaan siswa muncul dikarenakan siswa kurang memahami 

instruksi pada buku siswa.  Berdasarkan hasil pengisian angket respon siswa 

diperoleh persentase rata-rata 87%  dengan kategori sangat praktis. Sehingga 

berdasarkan aspek kepraktisan, buku siswa layak digunakan tanpa revisi. Namun 

pengembang dapat melakukan revisi terhadap buku siswa berdasarkan saran dan 

komentar untuk penyempurna produk.  

 Berdasarkan hasil penskoran kuis, tugas dan tes akhir menunjukan bahwa 

30 dari 35 siswa subjek coba mendapat nilai akhir diatas KKM dengan rata-rata 

NA secara klasikal 82,6 dan persentase siswa yang mendapat nilai akhir diatas 

KKM adalah 86%. Sehingga berdasarkan kriteria efektif, bahan ajar yang 

dihasilkan efektif digunakan dalam pembelajaran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil validasi produk, analisis kepraktisan dan analisis 

keefektifan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar memiliki 

kualitas yang baik berdasarkan aspek kevalidan, serta meilili kualitas sangat baik 

berdasarkan aspek kepraktisan dan keefektifan. 

Adapun saran terkait dengan pengembangan bahan ajar pada materi 

trigonometri yang berbasis saintifik untuk kelas X SMA/MA ini, yaitu saran 

pemanfaatan dan saran untuk pengembangan produk lebih lanjut. Saran untuk 

pemanfaatan yaitu (1) bahan ajar yang telah dikembangkan pada materi 

trigonometri dengan pendekatan saintifik untuk siswa kelas X SMA/MA ini dapat  

digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran matematika SMA kelas X 

pada materi trigonometri (2) bahan ajar diharapkan dijadikan contoh atau 

pertimbangan dalam mengembangkan bahan ajar serupa/lebih lanjut.  

Sementara itu, untuk saran pengembangan produk lebih lanjut, yaitu (1) 

pengembangan buku siswa masih terbatas pada materi trigonometri untuk siswa 

SMA kelas X, untuk itu diharapkan adanya pengembangan bahan ajar untuk 

materi yang serupa, (2) dalam pengembangan produk yang serupa, sebaiknya 

berhati-hati dalam menyajikan materi karena hal ini terkait dengan keakuratan 

materi (3) dalam pengembangan serupa, uji coba sebaiknya dilakukan pada 

kelompok besar (4) jenis soal non-rutin perlu diberikan secara merata pada setiap 

kompetensi (5) pemberian soal terkait masalah kontekstual perlu diberikan secara 

merata pada setiap kompetensi (6) penggunaan bahasa dalam merangkai kalimat 

perlu diperhatikan 
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Abstrak 

Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash 

terhadap Pemahaman Konsep Matematika. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran menggunakan macromedia 

flash terhadap pemahaman konsep matematika. Penelitian eksperimen 

ini dilaksanakan di SMP PGRI 20 JAKARTA pada tahun pelajaran 

2016/2017. Sampel penelitian yang diambil dengan acak kelas ini, 

diperoleh kelas VII-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-3 

sebagai kelas kontrol. Data hasil penelitian dari masing masing kelas 

diperoleh dengan cara posttest atas instrumen berupa 10 butir soal 

bentuk uraian dengan memenuhi aspek penilaian untuk kemampuan 

pemahaman konsep. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini sudah diujicobakan terlebih dahulu dan semua butir soal 

sudah valid dan memiliki tingkat reabilitas yang tinggi. Analisis data 

hasil penelitian menggunakan uji t, dengan terlebih dahulu menguji 

asumsi normalitas dan homogenitas. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Macromedia Flash terhadap 

pemahaman konsep matematika, khususnya pada materi segitiga dan 

segiempat di kelas VII SMP PGRI 20 JAKARTA.  

Kata Kunci : Macromedia Flash, Pemahaman Konsep Matematika 

 

 

 

Matematika merupakan salah satu komponen dalam serangkaian mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Namun sampai saat ini masih banyak siswa yang 

merasa matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan, 

bahkan momok yang menakutkan . menurut miftah beberapa penyebab kesulitan 

tersebut antara lain pelajaran matematika tidak tampak kaitannya dalam 

kehidupan sehari-hari, cara penyajian yang monoton dari konsep abstrak menuju 

konkret, tidak membuat anak senang belajar. 

Menurut Asri (2015 : 113) Matematika adalah ilmu yang mempelajari cara 

penalaran logis yang memiliki nilai praktis, disiplin  dan budaya dengan objek 

berupa ide atau konsep abstrak yang tersusun yang diwujudkan dalam bentuk-

bentuk simbol dan penalarannya berupa deduktif.   

Fajriyah (2015: 9) Matematika adalah ilmu pembelajaran eksak yang dapat 

berupa pola, bentuk, dan ruang, serta operasi perhitungan konsep-konsep abstrak 

yang dapat menimbukan proses berfikir ilmiah dan mengembangkan daya berfikir 

mailto:liberna_h@yahoo.com
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yang diperlukan oleh peserta didik bagi kehidupan bermasyarakat maupun dalam 

menempuh pendidikan yang tinggi. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan matematika 

adalah suatu ilmu yang timbul karena adanya fikiran-fikiran manusia yang 

berhubungan dengan ide, proses dan penalaran, matematika terdiri dari 4 wawasan 

luas yaitu : aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. 

Melihat permasalahan tersebut peneliti ingin memberikan alternatif lain 

dalam pembelajaran matematika yaitu dengan pembelajaran menggunakan 

macromedia flash. Pada masa kini, komputer telah memberikan pengaruh sangat 

kuat terhadap pembelajaran. Alat-alat demikian menawarkan kemungkinan untuk 

menjadi lebih baik dalam pembelajaran, namun guru akan menjadi berbeda ketika 

menggunakan media dalam pembelajarannya. Media merupakan salah satu faktor 

penunjang tercapainya tujuan pembelajaran,dengan menggunakan media 

pembelajaran siswa akan lebih tertarik dengan matematika serta memudahkan 

siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. Pembelajaran dengan 

menggunakan media komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan 

latihan,  melakukan  kegiatan  simulasi  karena  tersedianya  animasi  grafik, 

warna, dan musik. Komputer juga dapat mengakomodasi siswa yang lamban 

dalam menerima pelajaran, karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat 

afektif, sehingga siswa tidak mudah lupa, tidak mudah bosan dan lebih sabar 

dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program. Kondisi sekolah 

yang dilengkapi sarana laboratorium komputer serta berbagai media yang 

mendukung pembelajaran matematika sebenarnya sangat mendukung  guru  untuk  

menyampaikan  materi  pada  siswa.   

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dunia pendidikan 

yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Salah 

satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa diharapkan mempunyai 

kemampuan baik dalam memahami konsep matematika. Menurut Relawati 

(2016:162) pemahaman terhadap konsep-konsep matematika merupakan dasar 

untuk belajar matematika secara bermakna. Menurut kilpatrick,dkk 

(Afrilianto,2012:193), pemahaman konsep adalah kemampuan dalam memahami 

konsep, operasi dan relasi dalam matematika, sumarmo (Afrilianto,2012:193) juga 

menyatakan visi pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi 

kebutuhan masa kini yaitu pembelajaran matematika perlu diarahkan untuk 

pemahaman konsep dan prinsip matematika yang kemudian diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah matematika, masalah dalam disiplin ilmu lain dan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan menurut Nasution (Rizal,2013:5), pemahaman konsep adalah 

kemampuan individu untuk memahami suatu konsep tertentu. Seseorang 

dikatakan telah memiliki pemahaman konsep apabila siswa telah menangkap 

makna atau arti dari suatu konsep. Pentingnya pemahaman konsep matematika 

terlihat dalam tujuan pertama pembelajaran matematika yaitu memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengamplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di atas maka setelah proses 

pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami suatu konsep matematika 

sehingga dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam menghadapi masalah- 

masalah matematika. Hal ini seperti yang dinyatakan Menurut Zulkardi ( Oktiana, 
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2010 :71 ) bahwa “ mata pelajaran matematika menekankan pada konsep”. 

Artinya dalam mempelajari matematika siswa harus memahami konsep 

matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu 

mengamplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. 

Adapun indikator pemahaman konsep yang termuat dalam peraturan Dirjen 

Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004, indikator siswa memahami konsep 

matematika adalah mampu: a) menyatakan ulang sebuah konsep; b) 

mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya; c) 

memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep; d) menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi; e) mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep; f) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu; g) mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam 

pemecahan masalah. Menurut Rizal (2013: 4)  seorang peserta didik dikatakan 

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan 

uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

Untuk mencapai tahap pemahaman terhadap suatu konsep matematika siswa harus 

mempunyai pengetahuan terhadap suatu konsep tersebut. Dari uraian tersebut, 

dapat dipahami bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika 

menginginkan siswa mampu memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah 

dipahaminya ke dalam kegiatan belajar. Jika siswa telah memiliki pemahaman 

yang baik, maka siswa tersebut siap memberi jawaban yang pasti atas pernyataan- 

pernyataan atau masalah-masalah dalam belajar. Menurut Tiya (2015 : 326 ) 

menyatakan bahwa kesalahan konsep dalam pembelajaran matematika dapat 

disebabkan oleh faktor guru maupun siswa, faktor guru diantaranya adalah karena 

guru tidak menguasai pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat digunakan 

untuk menyampaikan materi. Selain itu, yang menyebabkan kesalahan konsep 

dalam pembelajaran matematika adalah guru kurang menguasai inti materi yang 

diberikan. Penyebab lainnya kurangnya variasi guru dalam memilih media 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Sedangkan dari faktor siswa, 

diantaranya adalah karena siswa kurang berminat terhadap pembelajaran 

matematika sehingga siswa tidak memperhatikan materi dan akhirnya tidak 

memahami konsep. aplikasi yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

pemahaman konsep matematika ini menggunakan materi segitiga dan segiempat 

untuk kelas VII SMP. 

Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran, karena dengan memahami konsep siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam setiap materi pelajaran. Pemahaman merupakan perangkat 

standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat 

mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. 

Siswa dikatakan telah memahami konsep apabila ia telah mampu 

mengabstraksikan sifat yang sama, yang merupakan ciri khas dari konsep yang 

dipelajari, dan telah mampu membuat generalisasi terhadap konsep tersebut. Dari 

uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan pemahaman konsep 

matematika menginginkan siswa mampu memanfaatkan atau mengaplikasikan 

apa yang telah dipahaminya ke dalam kegiatan belajar. Jika siswa telah memiliki 

pemahaman yang baik, maka siswa tersebut siap memberi jawaban yang pasti atas 

pernyataan- pernyataan atau masalah-masalah dalam belajar. 
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Macromedia flash adalah software animasi yang pengunaanya 

menggunakan komputer. Pada masa kini, komputer telah memberikan pengaruh 

sangat kuat terhadap pembelajaran. Pemilihan macromedia flash dikarenakan 

kemampuannya memberikan gambaran konsep serta memberikan penyajian 

materi secara jelas dan interaktif. Macromedia Flash mempunyai kemampuan 

untuk membuat animasi gambar, animasi suara, animasi interaktif dan lain-lain. 

Dengan menggunakan media ini, siswa dapat langsung melihat simulasi dan 

demonstrasi yang menyerupai kejadian sebenarnya,   sehingga siswa dapat 

menangkap konsep-konsep dengan baik dan benar serta dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari- hari. Macromedia Flash mempunyai kemampuan untuk 

membuat animasi gambar, animasi suara, animasi interaktif dan lain-lain. Dengan 

menggunakan media ini, siswa dapat langsung melihat simulasi dan demonstrasi 

yang menyerupai kejadian sebenarnya,   sehingga siswa dapat menangkap konsep-

konsep dengan baik dan benar serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- 

hari. 

Menurut Rayandra (2011:187) Macromedia Flash merupakan salah satu 

program aplikasi yang digunakan untuk mendesain animasi yang banyak 

digunakan saat ini. macromedia flash juga mengenalkan bagaimana membuat 

movie clip , animasi frame, animasi tween motion serta perintah action scripnya.  

Macromedia  Flash  merupakan sebuah program aplikasi standar authoring tool 

profesional yang digunakan untuk membuat animasi vektor dan bitmap yang 

sangat menakjubkan untuk membuat situs web yang interaktif, menarik, dan 

dinamis. Software ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah website, 

presentasi, game, film, maupun CD pembelajaran. 

Dengan demikian pembelajaran menggunakan Macromedia flash perlu 

diterapkan menjadi alternatif pengganti model pembelajaran Problem based 

learning sebagai variasi dalam pembelajaran matematika. Diharapkan dengan 

pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan menumbuhkan sikap positif 

terhadap matematika sehingga meningkatkan pemahaman terhadap konsep 

matematika. 

Pemilihan Macromedia Flash dikarenakan kemampuannya memberikan 

gambaran  konsep  serta  memberikan  penyajian  materi  secara  jelas  dan 

interaktif dibandingan dengan menggunakan metode problem based learning 

(PBL). Pemilihan media ini juga didasari pada minimnya penggunaan media 

selama kegiatan pembelajaran matematika. Materi yang akan eksperimenkan 

adalah materi kelas VII, divisualisaikan dengan menggunakan perangkat-

perangkat lunak (software) pada komputer. Untuk itu, peneliti memilih 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan melalui Macromedia Flash 

sebagai alatnya, karena dengan menggunakan animasi-animasi diprogram ini, 

materi dapat divisualisasikan. Macromedia Flash mempunyai kemampuan untuk 

membuat animasi gambar, animasi suara, animasi interaktif dan lain-lain. Dengan 

menggunakan media ini, siswa dapat langsung melihat simulasi dan demonstrasi 

yang menyerupai kejadian sebenarnya,   sehingga siswa dapat menangkap konsep-

konsep dengan baik dan benar serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- 

hari. Selain itu, media ini juga untuk memaksimalkan sarana dan prasana yang 

ada di sekolah tersebut. 
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Dari beberapa latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membuat 

penelitian apakah terdapat pengaruh macromedia flash terhadap pemahaman 

konsep matematika di SMP PGRI 20 JAKARTA. 

 

METODE 

Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian 

kuantitatif, berupa metode quasi eksperimen. Sugiyono (Elida, 2012:30), tujuan 

dari penelitian eksperimen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat 

diperoleh dari eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol semua variabel. 

Karena dalam quasi eksperimen ini merupakan model penelitian yang tidak 

memungkinkan peneliti untuk mengontrol semua variabel maka hanya dilakukan 

pada satu variabel yang paling dominan. Dalam pelaksanaannya peneliti  

melibatkan  dua kelompok,  yaitu  kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Macromedia flash dan kelas kontrol yang diberi 

perlakuan dengan model  pembelajaran  Problem Based Learning (PBL).  Dua 

kelompok  tersebut  adalah kelas eksperimen sebagai kelas perlakuan dan kelas 

kontrol sebagai kelas pembanding pada kelas VII SMP. Penelitian ini bersifat 

komparatif, Sehingga desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  Randomized  

Group  Only Design di mana kelompok eksperimen dikenai perlakuan yang 

berbeda kemudian kedua kelompok dikenai pengukuran yang sama. 

 
Tabel 1 Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Ha

sil E X1 Y

1 K X2 Y

2 
Keterangan: 

E       : Kelompok kelas eksperimen 

K      : Kelompok kelas kontrol 

X1     : Perlakuan yang dilakukan pada kelas eksperimen 

X2     : Perlakuan yang dilakukan pada kelas kontrol 

Y1     : Skor hasil tes dengan soal yang sama pada kelas eksperimen 

Y2     : Skor hasil tes dengan soal yang sama pada kelas control 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 56 peserta didik yang 

terdiri dari 28 peserta didik kelas eksperimen dan 28 peserta didik kelas kontrol. 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan posttest 

dengan jumlah 10 soal berbentuk uraian yang telah divaliditas terlebih dahulu. 

Teknik analisis data dilakukan dengan uji analisis deskriptif data, uji analisis 

prasyarat dan uji analisis hipotesis penelitian. Analisis deskriptif data yaitu 

menghitung nilai mean, median, modus serta simpangan baku dan varians. 

Analisis prasyarat yang dilakukan yaitu dengan menggunakan uji normalitas dan 

uji homogenitas. Pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan uji t untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel. 

 

HASIL  

Berdasarkan hasil perhitungan, data yang diperoleh dari kelas eksperimen 

rata-rata hasil belajar adalah sebesar 75,50; median sebesar 76,07; modus sebesar 

76,83; simpangan baku sebesar 11,52 dan varians sebesar 128,00. Sementara pada 
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kelas kontrol, rata-rata hasil belajar adalah sebesar 68,79; median sebesar 69,50; 

modus sebesar 71,17; simpangan baku sebesar 11,82; dan varians sebesar 134,78. 

 
Tabel 2 Perbandingan Kemampuan Pemahaman konsep Matematika antara Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Terendah 48 45 

Nilai Tertinggi 94 91 

Mean 75,50 68,79 

Median 76,07 69,50 

Modus  76,83 71,17 

Simpangan Baku 11,52 11,82 

Sumber : Data yang primer yang diolah 

 

Pengujian Normalitas data dilakukan dengan uji Liliefors dengan taraf 

signifikan 0,05. Rangkuman uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4. 

H0  : Data berdistribusi normal 

H1  : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian: 

Jika L0 = 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  H0 diterima 

Jika L1 = 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  H1 ditolak 

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji normalitas pada tabel 4 diketahui 

bahwa L0 kurang dari nilai Ltabel. Berdasarkan perhitungan kelompok peserta didik 

dengan menggunakan metode Macromedia Flash (Y1), diperoleh bahwa harga L0 

sebesar  0,0837 sementara itu Ltabel untuk dk = 28 dengan α = 5% diperoleh harga 

0,1655. Hipotesis nilai menyatakan jika L0 kurang dari Ltabel. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh L0 kurang dari Ltabel  sehingga hipotesis nilai yang menyatakan 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal diterima. 

Berdasarkan perhitungan kelompok peserta didik dengan menggunakan 

metode Problem based Learning (Y2), diperoleh bahwa harga L0 sebesar  0,1019 

sementara itu Ltabel untuk dk = 28 dengan α = 5% diperoleh harga 0,1655. 

Hipotesis nilai menyatakan jika L0 kurang dari Ltabel. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh L0 kurang dari Ltabel  sehingga hipotesis nilai yang menyatakan sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal diterima. 
 

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Kelas Jumlah sampel Lhitung Ltabel    α= 0.05 Simpulan  

Y1 28 0.0837 0,1655 Normal 

Y2 28 0,1019 0,1655 Normal  

Sumber : Data yang primer yang diolah 

 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Fisher. 

Berdasarkan data diperoleh Ftabel yaitu varians terbesar dibagi dengan varians 

terkecil di dalam penelitian ini didapat 
134,78

128,00
= 1,053 dan diperoleh Ftabel dimana 

varians terbesar merupakan pembilang n-1 yaitu 28-1  dan varians terkecil 

menjadi penyebut n-1 yaitu 28-1 dan diperoleh Ftabel sebesar 1,905 sehingga 

disimpulkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,053 < 1,905 sehingga dapat disimpulkan data 

penelitian pada kelompok metode Macromedia Flash dan PBL bersifat homogen.  
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Analisi data untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t, 

dengan Hipotesis penelitian :  

H0  :  Pemahaman konsep matematika peserta didik yang menggunakan 

Macromedia lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diajar 

dengan metode Problem Based Learning (PBL) 

H1  : Pemahaman konsep matematika peserta didik yang menggunakan 

Macromedia Flash lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang 

menggunakan metode Problem Based Learning. 

Kriteria pengujian Hipotesis adalah tolak H0 jika t hitung > t tabel. 

Berdasarkan perhitungan data hasil penelitian dan pengujian hipotesis 

menggunakan uji t pada taraf signifikasi α = 5% (0,05)diperoleh thitung > ttabel  yaitu 

2,25 > 1,673 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika kelompok peserta didik yang 

menggunakan Macromedia Flash lebih tinggi daripada kelompok peserta didik 

yang menggunakan metode PBL.dengan kata lain menerima hipotesis alternatif 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode 

pembelajaran Macromedia flash terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematika. 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

Kelompok 
Hipotesis Penelitian 

N Rata-rata Varian α S thitung ttabel 

Eksperimen 
28 

74,07 141,96 
0.05 12,88 2,77 1,673 

Kontrol 64,79 189,63 

Sumber : Data yang primer yang diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, data yang diperoleh dari kelas eksperimen 

rata-rata hasil belajar adalah sebesar 75,50; median sebesar 76,07; modus sebesar 

76,83; simpangan baku sebesar 11,52 dan varians sebesar 128,00. Sementara pada 

kelas kontrol, rata-rata hasil belajar adalah sebesar 68,79; median sebesar 69,50; 

modus sebesar 71,17; simpangan baku sebesar 11,82; dan varians sebesar 134,78. 

Pengujian Normalitas data dilakukan dengan uji Liliefors dengan taraf 

signifikan 0,05. Berdasarkan perhitungan kelompok peserta didik dengan 

menggunakan metode Macromedia Flash (Y1), diperoleh bahwa harga L0 sebesar  

0,0837 sementara itu Ltabel untuk dk = 28 dengan α = 5% diperoleh harga 0,1655. 

Hipotesis nilai menyatakan jika L0 kurang dari Ltabel. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh L0 kurang dari Ltabel  sehingga hipotesis nilai yang menyatakan sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal diterima. 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Fisher. 

Dalam pengujian homogenitas dengan Uji F diperoleh Fhitung = 1,053; untuk α = 

5%, dbpembilang = 27 dan dbpenyebut = 27diperoleh Ftabel = 1,905. Karena nilai Fhitung < 

Ftabel, yaitu 1,053 < 1,905 maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. 

hasil penelitian dan pengujian hipotesis menggunakan uji t pada taraf signifikasi α 

= 5% (0,05) diperoleh thitung > ttabel = 2,25 > 1,673 dengan demikian H0 ditolak 

dan H1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika 

kelompok peserta didik yang menggunakan Macromedia Flash lebih tinggi 

daripada kelompok peserta didik yang menggunakan metode PBL. 

Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pemahaman 

konsep matematika kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman 
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konsep matematika kelas kontrol. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran menggunakan Macromedia flash yang diberikan pada kelas 

eksperimen dapat mendorong peserta didik memiliki pemahaman konsep yang 

lebih baik sehingga hasil belajar pun akan lebih tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

perbedaan pemahaman konsep matematika bukan secara kebetulan melainkan 

karena perbedaan perlakuan antara dua kelompok tersebut. Destiniar dalam 

jurnalnya yang berjudul “PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN ADOBE 

FLASH PLAYER DAN INFOKUS TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIS SISWA KELAS VII SMP PGRI 11 PALEMBANG” (JPPM Vol. 

9 No. 2 (2016)) menyatakan bahwa  rata-rata pemahaman konsep matematis 

kelompok yang diajar dengan Adobe Flash Player dan Infokus secara signifikan 

lebih tinggi dari pada rata-rata pemahaman konsep matematis kelompok yang 

diajar dengan tanpa media. Rata-rata pemahaman konsep matematis kelompok 

yang diajar dengan Infokus secara signifikan lebih tinggi dari pada rata-rata 

pemahaman konsep matematis kelompok yang diajar dengan tanpa media. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman 

konsep matematis siswa ditinjau dari media pembelajaran yang digunakan. 

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian metode Macromedia Flash dapat 

diterapkan di SMP PGRI 20 Jakarta. Metode pembelajaran Macromedia flash 

memungkinkan siswa lebih tertarik dalam belajar, dengan adanya animasi animasi 

dalam penyajian materi membuat siswa lebih fokus dalam mencerna materi yang 

diberikan. Metode pembelajaran Macromedia Flash mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika bukan 

secara kebetulan melainkan karena perbedaan perlakuan antara metode 

pembelajaran Macromedia flash dengan metode Problem Based Learning. Metode 

Macromedia flash membuat siswa lebih memahami materi yang diberikan, 

dibandingkan dengan menggunakan Metode Problem Based Learning yang lebih 

kepada pemecahan masalah. 

 

PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan 

Macromedia Flash terhadap pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep 

merupakan dasar dan tahapan penting dalam rangkaian pembelajaran matematika. 

Kemampuan  siswa untuk belajar matematika berhubungan langsung dengan 

pemahamannya mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika. 

Departemen Pendidikan Nasional (2003: 2) mengungkapkan bahwa: 

Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu 

dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Pembelajaran macromedia flash merupakan salah satu bukti dari 

pemanfaatan komputer di bidang pendidikan. Hal ini merupakan suatu peluang 

sekaligus tantangan bagi praktisi untuk membuat media pembelajaran yang 

menarik dan interaktif. Macromedia flash sering digunakan para animator untuk 

pembuatan animasi interaktif maupun noniteraktif, seperti animasi pada halaman 

web, animasi kartun, presentasi, portofolio sebuah perusahaan, game, dan 

beberapa animasi media lainnya (Wirawan Istiono, 2008: 1). 
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Manfaat pembelajaran menggunakan macromedia flash, bisa dirasakan oleh 

siswa juga guru, karena dengan pembelajaran ini siswa dapat lebih memahami 

dalam belajar matematika, guru mempunyai kesempatan untuk mengarahkan atau 

membantu siswa belajar, sehingga suasana belajar terasa menarik dan 

menyenangkan, karena itu akan berakibat positif terhadap hasil pengajaran 

matematika.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dibuat beberapa 

kesimpulan, yaitu terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode Macromedia flash 

dengan siswa yang menggunakan metode belajar Problem Based Learning(PBL) 

pada pokok bahasan segitiga dan segiempat di kelas VII SMP PGRI 20 Jakarta 

Timur. Rata-rata skor tes kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang 

belajar menggunakan metode Macromedia Flash lebih tinggi daripada rata-rata 

skor tes kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar 

menggunakan metode PBL pada pokok bahasan segitiga dan segiempat di kelas 

VII SMP PGRI 20 Jakarta Timur. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi para guru matematika, pembelajaran menggunakan metode Macromedia 

Flash hendaknya dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam proses 

pembelajaran untuk diimplementasikan dalam meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa. 

2. Pembelajaran menggunakan metode Macromedia Flash dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif untuk membantu siswa mengembangkan 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

Geometri ruang merupakan materi pada SMA yang seringkali 

dalam penyelesaiannya menggunakan konsep atau prinsip matematika 

yang saling terkait. Siswa dalam menyelesaikan masalah geometri 

ruang memiliki berbagai ide dalam penyelesaian sesuai dengan 

konsep-konsep atau prinsip matematika yang mereka pahami. 

Penyelesaian masalah geometri ruang juga membutuhkan daya nalar 

siswa untuk menghubungkan konsep atau prinsip matematika yang 

terkait dengan permasalahan. Hubungan konsep atau prinsip 

matematika yang digunakan dalam penyelesaian inilah yang disebut 

dengan jaringan ide penyelesaian masalah geometri ruang. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan 

bagaimana jaringan ide penyelesaian soal open ended geometri ruang 

siswa SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar 

didapatkan detail dari hubungan konsep atau prinsip matematika 

berdasarkan penyelesaian masalah. Data yang diperoleh berupahasil 

penyelesaian soal tes. Kemudian hasil penyelesaian tersebut 

dideskripsikan untuk menjelaskan mengenai ide penyelesaian masalah 

geometri ruang. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

siswa memiliki ide-ide yang berbeda dalam penyelesaian masalah 

geometri ruang berdasarkan pengetahuan konsep atau prinsip 

matematika yang mereka miliki. Selain itu, penyelesaian masalah 

yang dilakukan siswa yang dapat membentukan jaringan ide berupa 

konsep atau prinsip matematikayang saling terkait atau terhubung. 

Siswa juga dalam menggunakan konsep atau prinsip matematika tidak 

hanya didasarkan hafalan saja tetapi mereka benar-benar 

memahaminya, hal ini didasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti. 

Kata Kunci: Jaringan ide, Masalah Geometri Ruang, Penyelesaian 

Masalah Geometri 

 

Matematika merupakan ilmu yang berhubungan dengan ide-ide yang logis. 

Ide-ide tersebut berhubungan dengan konsep-konsep yang tersusun secara 

hierarkis (Monariska, 2017:17). Oleh karena itu konsep dalam belajar matematika 

sangatlah penting baik itu nantinya digunakan untuk memahami konsep 

matematika yang lain atau menyelesaiakan masalah matematika. Konsep 

merupakan salah satu dari 4 objek matematika. 4 objek langsung dalam 

matematika adalah fakta, konsep, prinsip dan ketrampilan (Bell, 1978:97). 

Pembelajaran matematika di sekolah seringkali mengajarkan ke siswa 

mengenai konsep dan prinsip. Konsep merupakan ide abstrak yang dapat 
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digunakan untuk menggolongkan suatu objek berdasarkan sifat-sifatnya (Gagne, 

2002:34). Menurut Sagala (2009:15) konsep disebut sebagai ide abstrak yang 

mencirikan suatu objek-objek, kejadian-kejadian atau hubungan-hubungan yang 

memiliki kesamaan. Misalnya, konsep mengenai persegi, melalui konsep tersebut 

siswa dapat menggolongkan mana saja bangun yang digolongkan pada persegi 

dan bukan persegi.Sedangkan prinsip merupakan sekumpulan konsep beserta 

hubungannya. prinsip dapat berupa dalil, rumus atau teorema (Soedjadi, 200:12) 

Konsep dan prinsip  dalambelajar matematika sangat penting, karena siswa 

akan dituntun untuk memahami konsep dan prinsip terlebih dahulu sebelum 

menyelesaikan masalah matematika (Zulkardi, 2003:7). Penyelesaian masalah 

merupakan gabungan dari sejumlah aturan yang diterapkan dengan tujuan 

mendapatkan solusi dari suatu masalah (Hardini dan Puspitasari, 2012:86). 

Penyelesaian masalah matematika tentunya berkaitan dengan serangkaian 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika untuk menghasilkan solusi 

permsalahannya. Serangkaian konsep atau prinsip matematika dalam 

penyelesaian masalah dapat digambarkan sebagai jaringan ide. Khusunya dalam 

penyelesaian masalah geometri ruang. 

Geometri ruang merupakan materi yang diajarkan di kelas X berdasarkan 

kurikulum 2013. Siswa dalam menyelesaikan masalah geometri ruang harus 

memahami mengenai konsep persegi, persegi panjang atau segitiga beserta sifat-

sifatnya. Siswa juga dituntut memahami tentang teorema Pythagoras, hubungan 

titik pada garis, garis pada garis dan garis pada bidang. Siswa akan berusaha 

mengaitkan konsep atau prinsip tersebut sehingga dapat menghasilkan solusi dari 

suatu permasalahan geometri ruang. Masalah yang dalam penyelesaiannya 

membutuhkan keterkaitan antar konsep adalah soal open ended. 

Soal open ended merupakan soal yang membutuhkan kemampuan analisis, 

menjelaskan dan membuat dugaan (Mahmudi, 2008:4). Menurut Suherman 

(2003:124) soal open ended membutuhkan berbagai cara dan strategi dalam 

penyelesaiannya. Delyana (2015:27) menyatakan bahwa soal open ended akan 

membuat siswa memunculkan ide-ide atau konsep-konsep yang tersusun hierarki 

dalam menyelesaikan masalah. Ide-ide tersebutu berdasarkan pemahaman siswa, 

penalaran siswa serta kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka 

dalam menyelesaikan soal open ended. Sehingga soal open ended cocok 

digunakan untuk soal dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan 

jaringan ide siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana jaringan ide penyelesaian masalah geometri 

ruang siswa SMA. tujuan peneliti melakukan penelitain ini adalah untuk 

menggambarkan jaringan ide penyelesaian masalah geometri ruang siswa, 

sehingga dapat menjelaskan konsep-konsep atau prinsip-prinsp matematika yang 

digunakan siswa SMA dalam menyelesaikan masalah geometri ruang. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 

SMA Islam NU Pujon dengan Subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI IPA 2. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes soal dan wawancara. Tes soal 

akan diberikan ke siswa untuk dikerjakan, kemudian akan diseleksi 3 jawaban 

yang benar. 3 siswa yang jawabannya benar akan diwawancarai terkait hasil 
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penyelesaiannya. Kemudian berdasarkan jawaban tes soal akan dibuat bagan 

mengenai jaringan ide penyelesaian masalah geometri ruang. Jaringan ide yang 

sudah didapat nanti akan dideskrepsikan untuk menjelaskan mengenani ide-ide 

penyelesaian masalahmya. Hasil wawancara akan digunakan sebagai data 

pendukung bahwa siswa benar-benar memahami mengenai konsep atau prinsip 

yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah geometri ruang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Jawaban Dari Subjek 1 

Subjek 1 menuliskan terlebih dahulu informasi yang diketahui dari soal 

seperti Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 1. Informasi yang diketahui 

 

Setelah menuliskan informasi yang diketahui, subjek 1 membuat ilustrasi soal 

seperti Gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2. Ilustrasi Soal dari Subjek 1 

 

Berdasarakan Gambar 2, subjek 1 meletakan 𝑂 pada ruas garis 𝑀𝑁 sebagai 

proyeksi titik H terhadap ruas garis MN. Selanjutnya menentukan panjang alas 

prisma4 𝑐𝑚 dan lebarnya 4 𝑐𝑚. Subjek 1 juga menuliskan bahwa 𝐴𝑀 = 𝐵𝑀 =
𝐵𝑁 = 𝐶𝑁 = 2 𝑐𝑚. Selanjutnya,  subjek akan mencari panjang 𝐻𝑀 dan 𝑀𝑁 

menggunakan teorema pythagors, untuk mencari panjang 𝐻𝑀 dan 𝑀𝑁 terlebih 

dahulu digambarkan ∆𝐶𝑁𝐺, ∆𝐴𝑀𝐸, ∆𝐸𝑀𝐻, ∆𝐺𝑁𝐻, dan ∆𝐵𝑀𝑁 seperti Gambar 

3 berikut 

 
Gambar 3. ∆𝑪𝑵𝑮, ∆𝑨𝑴𝑬, ∆𝑬𝑴𝑯, ∆𝑮𝑵𝑯, dan ∆𝑩𝑴𝑵 
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Gambar-gambar tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa ∆𝐶𝑁𝐺 kongruen 

dengan ∆𝐴𝑀𝐸, ∆𝐸𝑀𝐻 kongruen dengan ∆𝐺𝑁𝐻. Subjek juga menjelaskan 

alasannya melalalui hasil wawancara berikut: 
Peneliti : jelaskan alasan kamu menuliskan bahwa ∆𝐶𝑁𝐺 kongruen dengan ∆𝐴𝑀𝐸dan ,∆𝐸𝑀𝐻 

kongruen dengan ∆𝐺𝑁𝐻 

Subjek 1 : untuk ∆𝐶𝑁𝐺dan ∆𝐴𝑀𝐸,𝐶𝐺 = 𝐴𝐸 = 6 𝑐𝑚, 𝐶𝑁 = 𝐴𝑀 = 2 𝑐𝑚 dan ∠𝐺𝐶𝑁 =
∠𝐸𝐴𝑀 = 90°. Berdasarkan sifat-sifat segitiga kongruen maka∆𝐶𝑁𝐺 kongruen 

dengan ∆𝐴𝑀𝐸. Kemudian untuk ∆𝐸𝐻𝑀dan ∆𝐺𝐻𝑁,𝐸𝑀 = 𝐺𝑁 karena∆𝐶𝑁𝐺 

kongruen dengan ∆𝐴𝑀𝐸, 𝐸𝐻 = 𝐺𝐻 = 6 𝑐𝑚 rusuk atap prisma dan ∠𝐻𝐸𝑀 =
∠𝐻𝐺𝑁 = 90°. Berdasarkan sifat-sifat segitiga kongruen maka  ∆𝐸𝑀𝐻 kongruen 

dengan ∆𝐺𝑁𝐻. 

Setelah diperlihatkan bahwa ∆𝐶𝑁𝐺 kongruen dengan ∆𝐴𝑀𝐸dan ,∆𝐸𝑀𝐻 

kongruen dengan ∆𝐺𝑁𝐻, subjek 1 mencari panjang 𝐸𝑀, 𝐺𝑁, 𝐻𝑀 dan 𝐻𝑁 

menggunakan teorema Pythagoras, seperti Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4. Proses Mencari Panjang 𝑬𝑴, 𝑮𝑵, 𝑯𝑴, 𝑯𝑵, 𝑴𝑵 

 

Subjek 1 juga menjelaskan alasan mengapa menggunakan teorema Pythagoras 

yaitu 
Peneliti : jelaskan alasan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang 𝐸𝑀, 𝐺𝑁, 

𝐻𝑀dan𝐻𝑁? 

Subjek 1 : 𝐺𝑁 adalah sisi miring pada segitiga siku-siku ∆𝐶𝑁𝐺, karena ∆𝐶𝑁𝐺 adalah segitiga 

siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras yaitu 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2, 𝐸𝑀 = 𝐺𝑁 karena 

∆𝐴𝑀𝐸 kongruen dengan ∆𝐶𝑁𝐺 𝐻𝑁adalah sisi miring pada segitiga siku-siku 

∆𝐺𝑁𝐻, karena ∆𝐺𝑁𝐻 adalah segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras 

yaitu 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2, 𝐻𝑀 = 𝐻𝑁 karena ∆𝐸𝑀𝐻 kongruen dengan ∆𝐺𝑁𝐻 

Seteleh itu subjek 1 mencari panjang 𝐻𝑂 dengan mengambarkan terlebih dahulu 

segitiga 𝐻𝑁𝑀 seperti gambar berikut: 

 
Gambar 5. Segitiga sama kaki 𝐻𝑁𝑀 

Dengan titik 𝑂 adalah proyeksi ortogonaltitik 𝐻 pada ruas garis 𝑀𝑁. Setelah 

mengambarkan letak titik 𝑂, subjek 1 menjelaskan bahwa ∆𝐻𝑁𝑀 merupakan 

segitiga sama kaki dengan diperlihatkan bahwa panjang 𝐻𝑀 = 𝐻𝑁, kemudian 

menyatakan bahwa 𝑂 adalah titik tengah 𝑀𝑁 sehingga membagi menjadi 

panjang yang sama yaitu 𝑀𝑂 = 𝑁𝑂. Karena 𝑂 adalah proyeksi ortogonal maka 

𝐻𝑂 tegak lurus dengan 𝑀𝑁 sehingga membentuk sudut 90°. Kemudian 

menggambarkan bahwa ∆𝐻𝑂𝑀 adalah segitiga siku-siku. 
Peneliti : mengapa kamu menggambarkan ∆𝐻𝑂𝑀 adalah segitiga siku-siku? Jelaskan 

alasannya! 
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Subjek 1 : 𝑂 adalah titik proyeksi orthogonal titik 𝐻 pada 𝑀𝑁 sehingga 𝐻𝑂 tegak lurus dengan 

𝑀𝑁 dan membentuk sudut siku-siku ∠𝐻𝑂𝑀dan ∠𝐻𝑁𝑂. Oleh karena itu, ∆𝐻𝑂𝑀 

adalah segitiga siku-siku. 

Peneliti : kemudian bagaimana kamu tahu kalau panjang𝑁𝑂adalah √2 𝑐𝑚? 

Subjek 1 : ∆𝐻𝑁𝑀 adalah segitiga sama kaki karena 𝐻𝑀 = 𝐻𝑁. Sehingga 𝐻𝑂 tegak lurus pada 

𝑀𝑁 di titik tengah 𝑂, dan membagi menjadi panjang yang sama yaitu 𝑀𝑂 = 𝑁𝑂 =
1

2
𝑀𝑁 =

1

2
(2√2) = √2 

 
Gambar 6. Proses Mencari Panjang 𝑯𝑶 

 

Jaringan ide penyelesaian subjek 1 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Bagan Jaringan Ide Penyelesaia Soal Subjek 1 
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Tabel 1. Keterangan Gambar 1 

Simbol Makna 

Simbol 

No Keterangan 

 

Diketahui 

1 Panjang rusuk prisma 

2 Luas alas prisma 

3 Titik tengah 𝑀 di 𝐴𝐵, Titik tengah 𝑁 di 𝐵𝐶 

 

Konsep/Prinsi

p 

1 Segitiga sama kaki 

2 Sifat Persegi 

3 Sifat prisma 

4 Teorema Pythagoras  

5 Segitiga Siku-siku 

6 Sifat Segitiga Kongruen 

7 Proyeksi Orthogonal 

8 Titik tengah 

9 Sifat persegi panjang 

 

Hasil 

1 Panjang dan lebar alas prisma 

2 Panjang 𝐴𝑀, 𝐵𝑀, 𝐵𝑁, 𝐶𝑁 

3 Gambar ∆𝐶𝑁𝐺, ∆𝐴𝑀𝐸, ∆𝐸𝑀𝐻, ∆𝐺𝑁𝐻, dan ∆𝐵𝑀𝑁 

4 Panjang 𝐸𝑀, 𝐺𝑁, 𝐻𝑀, 𝐻𝑁, dan 𝑀𝑁 

5 Gambar ∆𝐻𝑁𝑀 

6 Letak titik 𝑂 

7 Panjang 𝐻𝑂 

8 Ilustrasi masalah 

 

Mulai/ Selesai   

 Alur 

penyelesaian 
  

 Konsep/prinsi

p yang 

digunakan 

  

 Informasi 

yang 

dibutuhkan 

  

 

Hasil Jawaban Dari Subjek 2 

Hasil jawaban subjek 2 yaitu terlihat bahwa subjek 2, menuliskan 

informasi-informasi yang diketahui dari soal 

 
Gambar 8. Informasi Soal dari Subjek 2 

 

Sebelum subjek 2 membuat ilustrasi geometri dari soal, subjek 2 menentukan 

terlebih dahulu panjang dan lebar prisma yang sesuai dengan luas alasnya yaitu 

8 𝑐𝑚 dan 2 𝑐𝑚, serta menentukan panjang 𝐴𝑀 = 𝐵𝑀 = 4 𝑐𝑚 dan 𝐵𝑁 = 𝐶𝑁 =
1 𝑐𝑚. 
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Gambar 9. Panjang 𝑨𝑴, 𝑩𝑴, 𝑩𝑵, 𝑪𝑵 

 

Kemudian subjek 2 membuat ilustrasi soal sebagai berikut: 

 
Gambar 10. Ilustrasi Soal dari Subjek 2 

Subjek 2 menggambarkan proyeksi orthogonal titik 𝐻 terhadap 𝑀𝑁 yaitu 

titik 𝑂. Selanjutnya,  mencari panjang 𝐶𝐻, 𝐴𝐻, 𝐻𝑀, 𝐻𝑁 dan 𝑀𝑁 dengan terlebih 

dahulu mengambarkan masing-masing segitiga ruas garis tersebut seperti berikut: 

 
Gambar 11.  ∆𝑪𝑯𝑮, ∆𝑨𝑯𝑬, ∆𝑪𝑵𝑯, ∆𝑨𝑴𝑯 dan ∆𝑩𝑴𝑵 

 

Subjek 2 menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang 

𝐶𝐻, 𝐴𝐻, 𝐻𝑀, 𝐻𝑁 dan 𝑀𝑁, hal ini dikarenakan 𝐶𝐻 sisi miring pada segitiga siku-

siku 𝐺𝐶𝐻, 𝐴𝐻 sisi miring pada segitiga siku-siku 𝐴𝐻𝐸, 𝐻𝑀 sisi miring pada 

segitiga siku-siku 𝐻𝐴𝑀, 𝐻𝑁 sisi miring pada segitiga siku-siku 𝐶𝑁𝐻 dan 𝑀𝑁 

sisi miring pada segitiga siku-siku 𝐵𝑀𝑁. 

 

 
Gambar 12. Proses Mencari Panjang 𝑪𝑯, 𝑨𝑯, 𝑯𝑴, 𝑯𝑵 dan 𝑴𝑵 

 

Subjek 2 juga menjelaskan alasan mengapa menyatakan kelima segitiga 

tersebut adalah segitiga siku. Sudut 𝐺 merupakan sudut pada ∆𝐶𝐻𝐺 berhimpit 

dengan sudut 𝐺 pada persegi panjang 𝐶𝐺𝐻𝐷 sehingga besar sudutnya yaitu 90°. 
Sudut 𝐸 merupakan sudut pada ∆𝐴𝐸𝐻 berhimpit dengan sudut 𝐸 pada persegi 

panjang 𝐴𝐷𝐻𝐸 sehingga besar sudutnyayaitu 90°. Sudut 𝐴 merupakan sudut 

pada ∆𝐻𝐴𝑀 berhimpit dengan sudut 𝐴 pada bidang diagonal 𝐴𝐵𝐺𝐻 yang 

berbentuk persegi panjang sehingga besar sudutnya yaitu 90°. Sudut 𝐶 

merupakan sudut pada ∆𝐶𝑁𝐻 berhimpit dengan sudut 𝐶 pada bidang diagonal 

𝐵𝐶𝐻𝐸 yang berbentuk persegi panjang sehingga besar sudutnya yaitu 90°. Sudut 
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𝐵 merupakan sudut pada ∆𝐵𝑀𝑁 berhimpit dengan sudut 𝐵 pada persegi panjang 

𝐴𝐵𝐶𝐷 sehingga besar sudutnya yaitu 90°. 
Peneliti : jelaskan alasan kamu menyatakan bahwa ∆𝐶𝐻𝐺, ∆𝐴𝐻𝐸, ∆𝐴𝑀𝐻, 

∆𝐶𝑁𝐻 dan ∆𝐵𝑀𝑁 adalah segitiga siku-siku? 

Subjek 2 : sudut 𝐺 merupakan sudut pada persegi panjang 𝐶𝐺𝐻𝐷, sudut 𝐸 

merupakan sudut pada persegi panjang 𝐴𝐷𝐻𝐸, sudut 𝐴 merupakan 

sudut pada persegi panjang 𝐴𝐵𝐺𝐻, sudut 𝐶 merupakan sudut pada 

persegi panjang 𝐵𝐶𝐻𝐸, sudut 𝐵 merupakan sudut pada persegi 

panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dan besar semua sudutnya adalah  90°, sehingga 

∆𝐶𝐻𝐺, ∆𝐴𝐻𝐸, ∆𝐴𝑀𝐻, ∆𝐶𝑁𝐻 dan ∆𝐵𝑀𝑁 adalah segitiga siku-siku. 

Peneliti : apa hubungan sudut 𝐺, 𝐸, 𝐴, 𝐶 dan 𝐵 pada segitiga dengan persegi 

panjang? 

Subjek 2 : saling berhimpitan, sehingga besarnya sama. 

Peneliti : jelaskan syarat diperbolehkanya menggunakan teorema Pythagoras? 

Subjek 2 : teorema Pythagoras dapat digunakan jika segitiganya adalah 

segitiga siku-siku. 

Peneliti : jelaskan pengertian teorema Pythagoras? 

Subjek 2 : nilai kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua 

sisi yang lain. 

Selain menjelaskan alasan ∆𝐶𝐻𝐺, ∆𝐴𝐻𝐸, ∆𝐴𝑀𝐻, ∆𝐶𝑁𝐻dan∆𝐵𝑀𝑁disebut 

segitiga siku-siku, subjek 2 juga menjelaskan alasan menggunakan teorema 

Pythagoras penyelesaian masalahnya. 

Selanjutnya subjek 2 menggambarkan segitiga siku-siku 𝐻𝑂𝑁 dan 

𝐻𝑂𝑀sebagai langkah senajutnya untuk mencari panjang 𝐻𝑂. Berdasarkan letak 

titik 𝑂 yang digambarkan, Subjek 2 menjelaskan bahwa 𝑂 merupakah hasil 

proyeksi orthogonal titik 𝐻terhadap 𝑀𝑁, sehingga 𝐻𝑂 tegak lurus dengan 𝑀𝑁. 

Oleh karena itu, ∆𝐻𝑂𝑁 dan ∆𝐻𝑂𝑀 adalah segitiga siku-siku.  

 

 
Gambar 13. Penjelasan Titik Proyeksi 𝑶 

 
Gambar 14. Segitiga Siku-Siku 𝑯𝑶𝑵 dan 𝑯𝑶𝑴 

 

Karena ∆𝐻𝑂𝑁 dan ∆𝐻𝑂𝑀 adalah segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras 

untuk ∆𝐻𝑂𝑁 sebagai berikut: 

 
Gambar 15. Persamaan 1 

 

Peneliti : mengapa kamu menuliskan bahwa ∆𝐻𝑂𝑁 adalah segitiga siku-siku? 
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Subjek 2 : 𝑂 adalah hasil proyeksi titik 𝐻 terhadapa ruas garis 𝑀𝑁 sehingga 𝐻𝑂 

tegak lurus dengan 𝑀𝑁. Karena ∠𝐻𝑂𝑀 = 90° maka ∆𝐻𝑂𝑁 adalah 

segitiga siku-siku, makanya saya menggunakan teorema Pythagoras 

untuk mencari HO. 

Peneliti : bersarkan langkah yang kamu lakukan, diperoleh persamaan 1 yaitu 

𝑎2 + 𝑏2 = (√101)
2
, a dan b itu menunjukan panjang sisi yang 

mana? 

Subjek 2 : a itu panjang sisi NO dan b itu panjang HO 

Setelah diperolehpersamaan𝑎2 + 𝑏2 = (√101)
2
, subjek 2 menggambarkan 

segitiga siku-siku 𝐻𝑂𝑀 untuk mencari nilai 𝑎 melalui keterkaitan antara ∆𝑁𝑂𝐻 

dan ∆𝐻𝑂𝑀 yaitu bahwa 𝑁𝑂 = 𝑎 dan 𝑀𝑂 = 𝑀𝑁 − 𝑁𝑂 = √17 − 𝑎. Prosesnya 

seperti berikut: 

 
Gambar 16. Proses Mencari Nilai 𝒂 

 
Peneliti : mengapa kamu menggambarkan segitiga 𝐻𝑂𝑀? Jelaskan! 

Subjek 2 : saya mau mencari nilai a sehingga saya menggunakan teorema Pythagoras pada 

segitiga 𝐻𝑂𝑀 dan mensubtitusikan persamaan 1 untuk mencari nilai a. 

Peneliti : apa keterkaitan segitiga 𝐻𝑂𝑁dan 𝐻𝑂𝑀? 

Subjek 2 : panjang 𝑁𝑂sama dengan a dan panjang 𝑀𝑂 sama dengan √17 − 𝑎 

Peneliti : √17 itu panjang dari apa? 

Subjek 2 : panjang 𝑀𝑁 

Selanjutnya subjek 2 mencari panjang 𝑏 dengan mnsubtitusikan nilai 𝑎 

pada persamaan 1. 

 
Gambar 17. Proses Mencari Nilai 𝒃 

Sehingga diperoleh panjang 𝐻𝑂 berdasarkan nilai 𝑏 yang diperolehyaitu 
6√357

17
 𝑐𝑚. Jaringan ide penyelesaian subjek 2 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 18. Bagan Jaringan Ide Penyelesaia Soal Subjek 2 

 

Hasil Jawaban Dari Subjek 3 

Subjek 3 mengambarkan ilustrasi dari soal seperti berikut: 

 
Gambar 19. Ilustrasi Soal dari Subjek 3 

Kemudian menentukan panjang dan lebar prisma 4 𝑐𝑚. Kemudian setelah 

diperoleh 𝐴𝑀 = 𝐵𝑀 = 𝐵𝑁 = 𝐶𝑁 = 2 𝑐𝑚, subjek 3 menggambarkan segitiga 

siku-siku 𝐷𝐴𝑀, 𝐷𝐶𝑁 dan 𝑀𝐵𝑁. Selanjutnya mencari 𝐷𝑁, 𝐷𝑀 dan 𝑀𝑁 

menggunakan teorema Pythagoras. 

 
Gambar 20. Proses Mencari Panjang 𝑫𝑵, 𝑫𝑴 dan 𝑴𝑵 

 
Peneliti : jelaskan alasan kamu menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang 

𝐷𝑀, 𝐷𝑁dan 𝑀𝑁? 

Subjek 3 : 𝐷𝑀 merupakan sisi pada segitiga siku-siku 𝐷𝐴𝑀, 𝐷𝑁 merupakan sisi pada segitiga 

siku-siku 𝐷𝐶𝑁, 𝑀𝑁 merupakan sisi pada segitiga siku-siku 𝑀𝐵𝑁 sehingga berlaku 

teorema Pythagoras. 
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Peneliti : mengapa kamu menuliskan bahwa segitiga 𝐷𝐴𝑀, 𝐷𝐶𝑁 dan 𝑀𝐵𝑁 adalah segitiga 

siku-siku? 

Subjek 3 : 𝐴, B dan C sudut pada persegi 𝐴𝐵𝐶𝐷, berdasarkan sifat persegi maka besar 

sudutnya adalah 90°. sehingga segitiga 𝐷𝐴𝑀, 𝐷𝐶𝑁 dan 𝑀𝐵𝑁 adalah segitiga 

siku-siku. 

Subjek 3 juga menjelaskan syarat penggunaan teorema Pythagoras untuk mencari 

panjang 𝐷𝑀, 𝐷𝑁 dan 𝑀𝑁 yaitu karena ∆𝐴𝑀𝐷, ∆𝐶𝑁𝐷 dan ∆𝐵𝑁𝑀 adalah segitiga 

siku-siku. Selain menjelaskan alasannya, subjek 3 juga menjelaskan pengertian 

mengenai teorema Pythagoras. 
Peneliti : jelaskan syarat diperbolehkannya teorema Pythagoras untuk mencari panjang 

𝐷𝑀, 𝐷𝑁dan 𝑀𝑁? 

Subjek 3 : teorema pythagoras digunakan untuk mencari panjang 𝐷𝑀, 𝐷𝑁 dan 𝑀𝑁 jika segitiga 

𝐴𝑀𝐷, 𝐶𝑁𝐷 dan B𝑁𝑀 adalah segitiga siku-siku. 

Subjek 3 juga menuliskan bahwa ∆𝐴𝑀𝐷 dan  ∆𝐶𝑁𝐷 adalah kongruen 

seperti pada gambar 20. Hal ini dikarenakan panjang 𝐴𝐷 = 𝐶𝐷, 𝐴𝑀 = 𝐶𝑁, 

∠𝐷𝐴𝑀 = ∠𝐷𝐶𝑁 = 90°. Berdasarkan sifat segitiga kongruen yaitu dua sisi sama 

panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar maka ∆𝐴𝑀𝐷 dan  ∆𝐶𝑁𝐷 

adalah kongruen. 
Peneliti : mengapa kamu menuliskan bahwa ∆𝐴𝑀𝐷 dan  ∆𝐶𝑁𝐷 adalah 

kongruen?jelaskan alasannya? 

Subjek 3 : berdasrkan sifat segitiga kongruen yaitu panjang𝐴𝐷 = 𝐶𝐷, 𝐴𝑀 = 𝐶𝑁, 

∠𝐷𝐴𝑀 = ∠𝐷𝐶𝑁 = 90°, maka ∆𝐴𝑀𝐷 dan  ∆𝐶𝑁𝐷 adalah kongruen 

Peneliti : jelaskan syarat 2 segitiga dikatakan kongruen? 

Subjek 3 :ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, dua sisi yang bersesuaian sama 

panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar, satu sisi yang bersesuaian 

sama panjang dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar. 

Setelah memperoleh panjang 𝐷𝑀, 𝐷𝑁dan 𝑀𝑁,  subjek 3 menggambarkan 

segitiga sama kaki 𝐷𝑀𝑁. Subjek 3 menyatakan segitiga 𝐷𝑀𝑁 adalah segitiga 

sama kaki karena panjang 𝐷𝑀 sama dengan panjang 𝐷𝑁. 

Peneliti : mengapa kamu menuliskan ∆𝐷𝑀𝑁 adalah segitiga sama kaki? 

Subjek 3 :karena𝐷𝑀 = 𝐷𝑁 

Subjek 3 menjelaskan bahwa titik 𝑂 adalah hasil proyeksi orthogonal titik 𝐷 pada 

ruas garis 𝑀𝑁, karena 𝐷𝑀𝑁 segitiga sama kaki maka titik 𝑂 adalaha titik tengah 

pada 𝑀𝑁 sehingga 𝑀𝑂 = 𝑁𝑂 = √2.  

 
Gambar 21. Proyek Titik 𝑶 

 

Kemudian subjek 3 mencari panjang 𝐷𝑂 menggunakan teorema pythagoras pada 

∆𝐷𝑂𝑁 karena ∆𝐷𝑂𝑁 adalah siku-siku. Subjek 3 menjelaskan bahwa ∆𝐷𝑂𝑁 siku-

siku di 𝑂 kaena 𝐷𝑂 tegak lurus dengan 𝑀𝑁. 

 
Gambar 22. Panjang 𝑫𝑶 

 
Peneliti : jelaskan alasan kamu menggunakan teorema pythagoras untuk mencari 𝐷𝑂? 
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Subjek 3 :karena∆𝐷𝑂𝑁 adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema pythagoras. 

Peneliti : jelaskan alasan kamu mengatakan ∆𝐷𝑂𝑁 adalah segitiga siku-siku? 

Subjek 3 : titik 𝑂 adalah hasil proyeksi titik 𝐷 pada ruas garis 𝑀𝑁 dan 𝐷𝑂 tegak lurus dengan 

𝑀𝑁 sehingga besar ∠𝐷𝑂𝑁 = 90°. Berdasarkan hal itu, ∆𝐷𝑂𝑁 adalah segitiga siku-

siku. 

Selanjutnya subjek 3 mencari panjang𝐻𝑂 dengan memperhatikan segitiga siku-

siku 𝐷𝑂𝐻. Karena ∆𝐷𝑂𝐻 adalah segitiga siku-siku makaberlaku teorema 

pythagoras. Subjek 3 menjelaskan bahwa ∆𝐷𝑂𝐻 adalah segitiga siku-siku karena 

besar sudut 𝐷 sama dengan 90°. Hal ini didasarkan bahwa sudut 𝐷 pada ∆𝐷𝑂𝐻 

berhimpitan dengan bidang diagonal 𝐵𝐷𝐻𝐹. Bidang diagonal 𝐵𝐷𝐻𝐹 berbentuk 

persegi panjang. Berdasarkan sifat pada persegi panjang maka besar sudut 𝐷 

adalah 90° . 
Peneliti : jelaskan alasan kamu menuliskan bahwa ∆𝐷𝑂𝐻 adalah segitiga siku-siku? 

Subjek 3 :karena∆𝐷𝑂𝐻 adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema pythagoras. 

Peneliti : jelaskan alasan ∆𝐷𝑂𝐻 disebut segitiga siku-siku? 

Subjek 3 : sudut 𝐷 adalah sudut pada diagonal bidang 𝐵𝐷𝐻𝐹 yang berbentuk persegi panjang 

sehingga berdasarkan sifatnya maka besar sudut 𝐷 adalh 90° dan ∆𝐷𝑂𝐻 adalah 

segitiga siku-siku 

 
Gambar 23. Panjang 𝑯𝑂 

Berdasarkan penyelesaian dari subjek 3 diperoleh panjang 𝐻𝑂adalah 3√6 𝑐𝑚. 

Jaringan ide penyelesaian subjek 3 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Bagan Jaringan Ide Penyelesaian Soal Subjek 3 

 

Berdasarkan hasil penelitian, subjek 1 dan subjek 3 memiliki jawaban yang 

sama tetapi ide penyelesaiannya berbeda. Sedangkan subjek 2 baik dari jawaban 

maupun ide penyelesaiannya berbeda dengan subjek 1 dan subjek 2.Subjek 1 
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memiliki ide untuk mencari panjang 𝐻𝑂dengan mencari panjang setiap sisi 

segitiga sama kaki 𝐻𝑀𝑁, kemudian menggunakan teorema pythagoras melalui 

segitiga siku-siku 𝐻𝑁𝑂. Subjek 2 memiliki ide untuk mencari panjang 𝐻𝑂 yaitu 

mencari panjang setiap sisi segitiga sembarang 𝐻𝑀𝑁 kemudian menggunakan 

teorema pythagoras untuk mendapatkan persamaan 1 𝑎2 = 101 − 𝑏2 kemudain 

mensubtitusikannya pada persamaan 2 (√17 − 𝑎)
2

+ 𝑏2 = (√56)
2
 untuk 

mendapatkan nilai 𝑎. Selanjutnya mensubtitusikan nilai 𝑎 pada persamaan 1 

untuk mencari nilai b atau panjang 𝐻𝑂. 

Sedangkan subjek 3, memiliki ide mencari panjang 𝐻𝑂 melalui segitiga 

siku-siku 𝐷𝑂𝐻 menggunakan teorema pythagoras. Sebelumnya subjek 3 mencari 

panjang 𝐷𝑂 melalui segitiga sama kaki 𝐷𝑀𝑁 dengan mengetahui dulu panjang 

𝐷𝑀, 𝐷𝑁dan 𝑀𝑁. Mencari panjang 𝐷𝑀, 𝐷𝑁dan 𝑀𝑁, subjek 3 mengambarkan 

terlebih dalu segitiga 𝐴𝑀𝐷, 𝐶𝑁𝐷 dan 𝐵𝑁𝑀. 

 

PEMBAHASAN 

Menyelesaikan masalah dapat dimulai dengan memahami masalah yang 

dihadapi. Tahap tersebut dapat dilakukan dengan menuliskan informasi yang 

diketahui dari soal. Menurut Putri, dkk (2014:1124) siswa yang memiliki 

kreativitas dalam menyelesaikan masalah akan menuliskan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah siswa 

dalam menentukan konsep atau prinsip matematika yang digunakan dalam 

penyelesaian. Konsep atau prinsip disesuaikan dengan informasi yang diketahui 

sehingga diperoleh alur ide penyelesaian yang memuat konsep atau prinsip 

matematika. Salah satu konsep atau prinsip yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah geometri adalah teorema Pythagoras. 

Menggunakan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah 

geometri perlu memenuhi syarat cukup dalam menggunakan teorema tersebut. 

Munurut dalil 70  bahwa teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. 

Oleh karena itu, siswa perlu menunjukan bahwa segitiga yang salah satu panjang 

sisinya akan dicari harus ditunjukan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-

siku. Suatu segitiga dinyatakan segitiga siku-siku perlu memenuhi sifat segitiga 

siku-siku yaitu jumlah kuadrat sisi sama dengan kuadrat sisi terpanjangnya dan 

besar salah satu sudutnya adalah  90° (Hadi, 2009:53). 

Teorema pythagoras digunakan pada menentukan ruas garis pada proyeksi 

ortoghonal. Menurut Sukino (2013:153) ptoyeksi orthogonal titik pada ruas garis 

akan membentuk ruas garis yang saling tegak lurus. Menurut Walter Prenowitz 

dan Meyer Jordan (1965: 24) ruas garis yang saling tegak lurus akan membentuk 

dua sudut yang besarnya 90°. Berdasarkan sifat segitiga siku-siku maka dapat 

dilukiskan segitiga siku-siku sehingga dapat menggnunakan teorema Pythagoras 

untuk mencari ruas garis proyeksi orthogonal.  

Informasi yang didapat tidak hanya menuntun siswa untuk menggunakan 

konsep atau prinsip yang digunakan, tetapi informasi dari masalah dapat 

digunakan untuk membuat ilustrasi yang masalah dalam geometri. Ilustrasi 

masalah dalam bentuk geometri membantu dalam menvisualisasikan masalah. 

Menurut Bailey (1989:16) ilustrasi geometri suatu masalah merupakan salah 

kombinasi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri. 

Ilustrasi geometri memberikan gambaran yang jelas mengenai hal yang akan 
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dicari solusinya. Ilustrasi geometri perlu memperhatikan sifat-sifat geometri 

khususnya pada geometri ruang. Bentuk geometri dari masalah yang diberikan 

adalah prisma segiempat. Prisma merupakan bangun tiga dimensi yang memiki 

bentuk bidang alas dan atap yang kongruen. Secara umu sifat prisma menurut 

Depdiknas (2008:33) yaitu memiliki dua bidang sejajar yang kongruen dan rusuk 

yang tegaknya berdiri tegak lurus dengan bidang alas 

Masalah bangun ruang juga tidak lepas dari konsep atau prinsip bangun 

datar semisal segitiga atau segiempat. Penggunaan konsep segitiga perlu 

memperhatikan segitiga yang berkaitan dengan masalah. Ada 4 macam segitiga 

yaitu segitiga siku-siku, sembarang, sama kaki dan sama sisi, sehingga perlu 

memperhatikan ciri-ciri segitiga pada masalah yang memenuhi salah satu dari 4 

segitiga tersebut. Demikian dengan segiemapat yang sering digunakan dalam 

penyelesaian pada masalah geometri dengan memanfaatkan sifat-sifat pada 

segiempat. Macam-macam segiempat yang sering berkaitan dengan prisma 

adalah persegi dan persegi panjang. Bidang segiempat dan segiempat juga 

memiliki keterkaitan dalam menyelesaikan masalah. Seperti halnya yang 

ditunjukan dalam penyelesaian masalah dalam penelitian bahwa siswa 

memanfaatka sifat pada persegi atau persegi panjang untuk menunjukan suatu 

segitiga pada prisma merupakan segitiga siku-siku. Hal ini menunjukan bahwa 

ada koneksi antara konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah geometri. 

Tidak hanya menggunakan konsep atau prinsip goemetri, menyelesaikan 

masalah geometri juga menggunakan konsep atau prinsip matematika lain seperti 

metode subtitusi, persamaan dan operasi bentuk akar. Metode subtitusi seringkali 

digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan atau pertidaksamaan linear. Metode subtitusi dalam menyelesaikan 

masalah geometri menjadi cara yang digunakan untuk menentukan panjang sisi 

segitiga dengan memisalkan panjang sisi tersebut menjadi suatu variabel.  

Penggunaan variabel akan memperlihatkan suatu persamaan linear atau 

kuadrat. Variabel pada persamaan linear memiliki ciri-ciri yaitu variabelnya 

berpangkat 1 (Suraytin dkk, 85). Sedangkan persamaan kuadrat memiliki ciri-ciri 

yaitu variabelnya berpangkat paling tinggi 2 (Kanginan, 2006:73). Kedua 

persamaan tersebut dapat digunakan untuk mencari nilai variabel yang 

merupakan panjang sisi yang dicari.  

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa setiap konsep atau 

prinsip yang digunakan dalam penyelesaian masalah geometri menunjukan 

keterhubungan. Keterhubungan tersebut memperlihatkan ide yang dimiliki siswa 

dalam menyelesaikan masalah. ide tersebut terkadang tidak selalu sama dengan 

buku atau contoh soal, akan tetapi siswa dapat mengkreasikan pengetahuan yang 

sudah dimiliki untuk mencari solusi yang dengan cara atau strategi yang mudah 

menurut mereka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Siswa dalam menyelesaikan masalah geometri memiliki berbagai ide 

penyelesaian. Apalagi jika masalahnya bebrbentuk open ended, karena dapat 

memunculkan ide penyelesaianserta jawaban yang beragam berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Ide-ide penyelesaian masalah geometri 

siswa dalam penelitian ini secara umum di mulai dari membuat ilustrasi,  
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membuat segitiga yang memuat panjang sisi yang akan dicari kemudian 

menunjukan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku sehigga dapat 

menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang sisi tersebut. 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan soal geometri berbentuk open 

ended yang penyelesesaiannya tidak hanya menggunakan teorema Pythagoras. 

Misalnya menggunakan luas segitiga, sehingga akan memunculkan ide-ide 

penyelesaian yang lebih beragam. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika yang berhubungan dengan materi Relasi dan Fungsi. 

Jenis-jenis kesalahan siswa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu 

kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Penelitian ini adalah 

deskriptif dengan subjek siswa kelas VIII5 SMP Negeri 16 Pekanbaru 

tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 44 siswa. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode tes dan wawancara. Tes yang 

diberikan adalah tes bentuk uraian. Data dianalisis dengan melalui 

tahapan-tahapan reduksi, penyajian, dan penyimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih banyak melakukan 

kesalahan prosedural seperti keliru melakukan perhitungan nilai 

fungsi, keliru menuliskan persamaan fungsi, keliru menginput data 

pada tabel fungsi, dan tidak mahir menetapkan skala pada bidang 

cartesius. Kesalahan ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian siswa 

ketika mengerjakan ulangan harian dan masih banyaknya siswa yang 

tidak biasa menggambar grafik di bidang cartesius. 

Kata kunci: Kesalahan siswa, konseptual, prosedural, relasi dan 

fungsi. 

 

 

Matematika adalah mata pelajaran wajib yang telah diajarkan sejak dini 

pada setiap jenjang pendidikan. Sebagai fasilitator, guru terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. Dalam mewujudkan upaya tersebut, guru dituntut untuk 

selalu memperhatikan pengelolaan proses pembelajaran di kelas dengan memilih 

strategi, model, dan metode pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran 

tercapai. Ketercapaian tujuan tersebut dapat diukur melalui evaluasi. Norman E. 

Gronlund (dalam Rachmat, 2012) menyatakan bahwa “evaluation may be defined 

as a systematic process of determining the extent to which instructional objectives 

are achieved by pupils” yang artinya evaluasi adalah sebuah proses sistematis 

dalam mengidentifikasi sejauh mana siswa telah menguasai atau mencapai tujuan 

pembelajaran. Ralph Tyler (dalam Arikunto, 2011) mengatakan bahwa evaluasi 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, 

bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Dari pendapat di atas, maka fungsi 

evaluasi bukan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai siswa pada kompetensi 

tertentu, melainkan sebagai dasar bagi guru untuk mengidentifikasi permasalahan 

dan merancang langkah-langkah perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. 
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SMP Negeri 16 Pekanbaru adalah sekolah negeri yang terletak di 

Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Peneliti melakukan 

observasi di kelas VIII5 tahun pelajaran 2016/2017 untuk melihat ketercapaian 

tujuan pembelajaran matematika. Ketercapaian tujuan pembelajaran matematika 

dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil yang diharapkan adalah hasil belajar 

matematika yang mencapai ketuntasan belajar. Siswa dikatakan tuntas belajar 

matematika apabila hasil belajar matematika siswa telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan sekolah (BSNP, 2006). KKM 

yang ditetapkan oleh SMP Negeri 16 Pekanbaru adalah 75. Dari hasil ulangan 

harian siswa kelas VIII5 pada kompetensi dasar (1.4) Menentukan nilai fungsi dan 

(1.5) Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat 

cartesius, persentase jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 68,18%. Dari total 

seluruh siswa kelas VIII5 yang berjumlah 44 orang, berarti masih terdapat lebih 

dari 10 siswa yang nilainya belum mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil ulangan harian siswa, diketahui bahwa masih terdapat 

banyak kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Sukirman dalam 

Rachmawati (2014) mengatakan bahwa kesalahan merupakan penyimpangan 

terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun 

insidental pada daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis dan konsisten terjadi 

disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada siswa. Sedangkan 

kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan merupakan akibat 

dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, melainkan oleh sebab lain 

misalnya: kurang cermat dalam membaca untuk memahami maksud soal, kurang 

cermat dalam menghitung atau bekerja secara tergesa-gesa karena merasa diburu 

waktu yang tinggal sedikit. Kesalahan yang dilakukan siswa pada langkah 

penyelesaian soal dapat menjadi petunjuk sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi Relasi dan Fungsi. Siswa kelas VIII5 mempelajari materi Relasi 

dan Fungsi melalui penerapan model Problem Based Learning dan metode diskusi 

kelompok. Selain diskusi, siswa juga menkomunikasikan gagasan dan hasil 

diskusinya melalui presentasi. Pada prinsipnya, guru telah menerapkan 

pembelajaran saintifik di kelas VIII5. Materi Relasi dan Fungsi adalah materi yang 

diajarkan pada awal semester ganjil kelas VIII. Pada materi ini, siswa mulai 

mengenal persamaan fungsi aljabar sederhana dan membuat desain grafik 

sederhana. Konsep-konsep fungsi ini akan diperlukan kembali sebagai prior 

knowledge di tingkat selanjutnya, sehingga apabila siswa mengalami kesulitan 

maka akan sulit untuk memahami materi-materi selanjutnya.  

Apabila hasil ulangan siswa hanya berfungsi untuk memperoleh nilai tanpa 

ada rencana perbaikan, maka pada pembelajaran selanjutnya terdapat 

kemungkinan siswa akan mengulangi kesalahan yang sama. Hasil ulangan siswa 

dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga 

kedepannya hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Untuk menyusun rencana 

perbaikan proses, guru perlu mengetahui bentuk-bentuk dan jenis-jenis kesalahan 

siswa dalam dan mencari tahu penyebabnya. Untuk itulah Peneliti ingin 

mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang terdapat pada hasil ulangan harian 

siswa kelas VIII5  SMP Negeri 16 Pekanbaru dalam menyelesaikan soal ulangan 

harian mengenai Relasi dan Fungsi. 

Jenis kesalahan siswa menurut Kastolan (dalam Sahriah, 2012) dibagi ke 

dalam dua jenis, yaitu kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Kesalahan 
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konseptual adalah kesalahan yang dilakukan dalam menafsirkan istilah, konsep 

dan prinsip atau salah dalam menggunakan istilah, konsep dan prinsip. Indikator 

kesalahan konseptual menurut Kastolan adalah (1) Salah dalam menentukan 

rumus atau teorema atau definisi untuk menjawab suatu masalah; (2)  Penggunaan 

rumus atau teorema atau definisi yang tidak sesuai dengan kondisi prasyarat 

berlakunya rumus, teorema atau defenisi tersebut; dan (3) Tidak menuliskan 

rumus, teorema atau defenisi untuk menjawab suatu masalah. Kesalahan 

prosedural yaitu kesalahan dalam menyusun langkah-langkah yang hirarkis, 

sistematis untuk menjawab suatu masalah. Indikator kesalahan prosedural 

menurut Kastolan adalah (1) Ketidakhirarkisan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan masalah; dan (2) Kesalahan atau ketidakmampuan dalam 

memanipulasi langkah-langkah untuk menjawab suatu masalah. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa 

VIII5 SMP Negeri 16 Pekanbaru yang dipilih dengan teknik purposive sampling 

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes 

tertulis dan dengan wawancara. Tes tertulis yang digunakan adalah soal 

matematika yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan materi 

Relasi dan Fungsi. Wawancara dengan siswa dilakukan untuk mendapatkan 

informasi penyebab ataupun terkait kesalahan siswa dalam menyelesaikan tes 

yang sudah dikerjakan. 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data pada hasil tes 

tulis dilakukan dengan mengoreksi setiap jawaban siswa. Kategori jawaban siswa 

yang terpilih sebagai contoh dalam pembahasan penelitian ini didasarkan pada 

jenis kesalahan yang dominan dilakukan siswa serta dapat mewakili dari sekian 

banyak kesalahan yang terjadi. Pada proses penyajian data, data hasil analisis 

disajikan dengan mendeskripsikan jenis kesalahan dan faktor penyebab kesalahan 

siswa disertai dengan bukti jenis kesalahan. Semua teknik penyajian data di atas 

dirancang dalam rangka untuk menggabungkan informasi yang tersusun menjadi 

suatu bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan adalah 

proses memberikan kesimpulan dan memeriksa kebenaran data.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah diberikan tes ulangan harian, hasil ulangan siswa diperiksa lalu 

dikelompokkan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukannya. Jumlah siswa 

yang melakukan kesalahan pada setiap indikator soal dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
Tabel 1. Hasil Ulangan Harian Siswa Pada Materi Relasi dan Fungsi 

No Indikator Soal 
Jumlah Siswa 

yang melakukan kesalahan 

1 Menentukan rumus fungsi 2 

2 Menentukan daerah bayangan fungsi 24 

3 Menentukan nilai fungsi 11 

4 Menentukan perubahan nilai fungsi 35 

5 Menentukan bentuk fungsi 21 

6 Menyusun tabel fungsi 7 

7 Membuat sketsa grafik fungsi pada bidang Cartesius 22 
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Berdasarkan data pada Tabel 1, siswa banyak melakukan kesalahan pada 

indikator 2, 4, dan 7. Persentase paling rendah adalah pada indikator menentukan 

perubahan nilai fungsi. Data ini menunjukkan bahwa siswa paling banyak 

melakukan kesalahan pada indikator soal menentukan daerah bayangan fungsi, 

menentukan nilai perubahan fungsi, dan membuat sketsa grafik fungsi pada 

bidang cartesius. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa untuk 

setiap indikator dan jenis kesalahan adalah sebagai berikut. 

 

Indikator 1: Menentukan Rumus Fungsi 

Pada indikator pertama, siswa diminta untuk menuliskan rumus fungsi dari 

persamaan dan daerah asal yang telah diketahui. Dari tabel 1 terlihat bahwa 

jumlah siswa yang tidak menyelesaikan soal dengan tepat berjumlah 2 orang. 

Kedua siswa yang tidak mencapai KKM tidak melakukan kesalahan konseptual 

ataupun prosedural, melainkan tidak menjawab. Untuk itu tidak ada gambar 

contoh yang dapat diambil dan dianalisa kesalahannya. Siswa seharusnya lebih 

teliti membaca soal sehingga tidak ada soal yang tidak terjawab. 

 

Indikator 2: Menentukan Daerah Bayangan Fungsi 

Pada indikator kedua, siswa diberikan persamaan fungsi dan daerah asalnya. 

Siswa diminta untuk menentukan daerah bayangan fungsi dan menuliskan 

himpunan pasangan berurutannya. Berdasarkan tabel 1, jumlah siswa yang 

melakukan kesalahan adalah 24. Sebanyak 8 orang siswa melakukan kesalahan 

konseptual. Contoh kesalahan konseptual adalah salah menafsirkan istilah ‘daerah 

bayangan’ yang diminta pada soal dengan menuliskan daerah asalnya. Siswa juga 

salah menafsirkan istilah ‘himpunan pasangan berurutan’ dengan menuliskan 

himpunan daerah bayangannya saja. Kesalahan lainnya adalah siswa keliru 

menerapkan konsep yang seharusnya menentukan daerah bayangan tetapi siswa 

mengerjakan dengan konsep perubahan nilai fungsi. Sisanya sebanyak 16 orang 

melakukan kesalahan prosedural dengan salah mensubstitusikan nilai x, 

kekeliruan tanda operasi, salah menyalin rumus fungsi, dan melakukan kesalahan 

pada operasi hitung. Berikut adalah contoh kesalahan prosedural yang dilakukan 

siswa pada indikator 2 

 
Gambar 1. Contoh Kesalahan Siswa pada Indikator 2 

 

Kesalahan siswa pada gambar 1 merupakan kesalahan prosedural karena 

siswa salah menghitung 14 + 7 = 21 menjadi 14 + 7 = 24 sehingga jawaban 

yang didapatkan tidak benar. Kesalahan pada perhitungan menyebabkan siswa 

salah menuliskan himpunan pasangan berurutannya. Jika diberikan perintah 

menggambar grafik, maka siswa juga akan keliru menggambar grafik. Maka 

ketelitian siswa sangat penting dalam melakukan perhitungan. Peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa siswa yang melakukan kesalahan seperti pada 
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gambar 1. Seluruh siswa mengaku mereka tidak memeriksa kembali jawaban 

mereka. Untuk itu jika masih ada waktu, siswa dapat memeriksa kembali hasil 

pekerjaannya untuk menghindari kesalahan seperti ini. 

 

Indikator 3 : Menentukan Nilai Fungsi 

Indikator ketiga (menentukan nilai fungsi) sangat penting pada KD ini, 

karena pada indikator ini siswa dituntut untuk dapat menentukan nilai fungsi dari 

persamaan dan daerah asal fugsi yang diketahui. Dari 11 orang siswa yang 

melakukan kesalahan, 3 orang siswa melakukan kesalahan konseptual yaitu salah 

menerapkan konsep nilai fungsi. Langkah yang benar adalah siswa mensubstitusi 

nilai pada daerah asal ke dalam x pada persamaan fungsi. Namun siswa 

mesubstitusikan nilai pada daerah asal ke variabel y. Sisanya sebanyak 8 siswa 

melakukan kesalahan prosedural dengan hampir semuanya keliru melakukan 

operasi hitung.  

 

 
Gambar 2. Contoh Kesalahan Siswa pada Indikator 3 

 

Gambar  2 menunjukkan siswa melakukan kesalahan prosedural ketika 

siswa menghitung hasil penjumlahan bilangan negatif. Kesalahan seperti ini 

akibat siswa tidak berhati-hati dan kurang teliti. Berdasarkan hasil wawancara 

siswa yang melakukan kesalahan, siswa mengaku sering melakukan kesalahan 

bila melakukan operasi hitung bilangan negatif karena masih belum menguasai 

konsep operasi hitung bilangan negatif. Siswa harus banyak berlatih operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif karena akan terus digunakan pada 

materi-materi selanjutnya. 

 

Indikator 4 : Menentukan Nilai Perubahan Fungsi 

Indikator ini merupakan indikator dengan jumlah siswa yang melakukan 

kesalahan terbanyak yaitu 35 orang. Jumlah ini sangat banyak jika dibandingkan 

dengan indikator lainnya. Siswa diminta untuk menentukan nilai perubahan fungsi 

apabil persamaan fungsi diketahui. Sebanyak 15 orang siswa melakukan 

kesalahan konseptual dengan keliru menerapkan konsep. Siswa seharusnya 

menggunakan konsep perubahan fungsi, namun siswa menyelesaikan soal dengan 

menggunakan konsep menentukan nilai fungsi. Siswa tidak dapat menunjukkan 

berapakah nilai perubahan fungsi setiap x ditambah atau dikurang. Siswa yang 

melakukan kesalahan prosedural berjumlah 9. Kesalahan prosedural yang banyak 

terjadi adalah siswa tidak menyelesaika seluruh langkah pengerjaan, padahal 

siswa sudah menggunakan konsep dengan benar. Siswa hanya berhenti sampai 

mensubstitusikan nilai x namun tidak menghitung perubahan nilai fungsinya. 

Sementara sisanya, 11 siswa tidak menjawab soal ini. 
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Gambar 3. Contoh Kesalahan Siswa pada  

 

Jawaban siswa pada Gambar 3 merupakan kesalahan konseptual. Siswa 

diminta untuk menemukan nilai perubahan fungsi jika variabel x diganti. Konsep 

menentukan nilai fungsi memang diperlukan untuk menyelesaikannya, tapi bukan 

merupakan intinya. Siswa mengganti nilai b pada persamaan fungsi sehingga 

hasilnya menjadi salah. Kesalahan ini disebabkan oleh siswa yang belum 

memahami konsep nilai perubahan fungsi. Hasil wawancara terhadap siswa 

menunjukkan bahwa siswa sebagian besar siswa memang sulit memahami materi 

ini ketika mengerjakan LKS. Siswa juga tidak mendapatkan reinforcement materi 

ini karena pada saat itu waktu sangat terbatas. Seharusnya materi yang sulit 

dimengerti siswa dapat diulangi kembali dan diberikan latihan agar siswa lebih 

menguasai. 

 

Indikator 5 : Menentukan Bentuk Fungsi 

Jumlah siswa yang melakukan kesalahan pada indikator ini adalah 21 orang. 

Hasil analisis terhadap kesalahan-kesalahan siswa menunjukkan siswa lebih 

banyak melakukan kesalahan prosedural daripada kesalahan konseptual. Langkah 

penyelesaian untuk indikator lima memang lebih kompleks jika dibandingkan 

dengan indikator sebelumnya karena siswa diminta untuk mencari dua variabel 

pada rumus fungsi yang belum diketahui nilainya jika nilai fungsi dan rumus 

fungsinya diketahui. Banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikan jawabannya 

hingga akhir. Sebanyak 4 orang siswa melakukan kesalahan konseptual, yaitu 

salah menafsirkan maksud soal. Selebihnya sebanyak 17 orang siswa melakukan 

kesalahan prosedural, di antaranya adalah keliru membuat persamaan, keliru 

mensubstitusikan nilai, dan tidak memahami cara substitusi untuk mencari nilai p 

dan q pada soal yang diberikan. 

 
Gambar 4. Contoh Kesalahan Siswa pada Indikator 5 

Pada gambar 4 terlihat siswa melakukan kesalahan prosedural dengan salah 

menulis persamaan yang telah didapatkan sebelumnya. Pada dasarnya langkah-

langkah yang dikerjakan oleh siswa tersebut sudah benar, siswa hanya perlu 

menemukan nilai q untuk menyempurnakan bentuk fungsi. Untuk mencari nilai q, 

persamaan yang dapat digunakan adalah 2𝑝 + 𝑞 = 14  namun siswa tersebut 

menuliskan 𝑝 + 𝑞 = 14 sehingga nilai q yang didapatkan menjadi tidak benar dan 

menyebabkan bentuk fungsi yang didapatkan menjadi tidak tepat. Berdasarkan 

hasil wawancara, siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal seperti ini 

karena siswa belum mempelajari materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
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yang memuat cara menyelesaikan permasalahan dengan metode substitusi, dan 

eliminasi. Pada saat mempelajari materi, siswa terpaksa diajarkan metode 

substitusi secara cepat karena tujuannya adalah mendapatkan nilai variabel dan 

melengkapi rumus fungsi. Materi SPLDV baru akan diajarkan di akhir semester 

ganjil, oleh karena itu sebaiknya diberikan waktu tambahan untuk memahami 

metode substitusi agar siswa tidak menghadapi kesulitan seperti ini. 

 

Indikator 6 : Menyusun Tabel Fungsi 

Pada indikator ini, siswa diminta untuk mencari nilai fungsi dan 

menyusunnya  dalam tabel fungsi. Tabel ini akan memudahkan siswa 

menggambar grafik fungsi pada bidang cartesius (indikator 7). Pada dasarnya 

indikator ini tetap membutuhkan konsep nilai fungsia, namun ditambah 

keterampilan dan ketelitian siswa dalam membuat tabel. Tabel, diagram, dan 

grafik adalah media yang dapat membantu siswa menyajikan data matematika 

agar lebih mudah dipahami. Jumlah siswa yang melakukan kesalahan adalah 7 

orang siswa. Dari tujuh orang siswa, tidak satupun yang melakukan kesalahan 

konseptual. Kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan prosedural seperti salah 

menghitung nilai fungsi dan salah menginput data x dan y ke dalam tabel.  

 
Gambar 5. Contoh Kesalahan Siswa Pada Indikator 6 

Pada gambar 5 siswa melakukan kesalahan prosedural ketika menentukan 

nilai x yang akan digunakan. Pada soal tertulis x adalah bilangan bulat yang 

berada di antara 2 dan 8. Siswa melakukan kesalahan dengan mengambil nilai x 

bilangan genap saja. Bahkan siswa tersebut juga mengikutsertakan 2 dan 8. 

Karena salah menentukan nilai x maka siswa salah menentukan jawaban hingga 

akhir. Pada saat diwawancarai, siswa mengakui kesalahan seperti ini terjadi 

karena siswa kurang terlatih mengerjakan soal-soal dengan berbagai variasi 

perintah soal. Mungkin siswa terbiasa dihadapkan dengan soal nilai fungsi dengan 

memberikan nilai x dalam bentuk anggota-anggota himpunan sehingga siswa 

tidak perlu menentukan nilai x yang digunakan. Untuk menghindari pemikiran 

siswa yang terbiasa dengan jenis soal yang sama, siswa perlu diberikan tugas atau 

pekerjaan rumah dengan variasi soal yang berbeda-beda agar siswa lebih 

memahami konsep daripada menghafal langkah-langkah penyelesaiannya. 

 

Indikator 7: Menggambar Grafik Fungsi Sederhana di Bidang Cartesius 

Ada 22 orang siswa yang melakukan kesalahan pada indikator ini. Tuntutan 

pada indikator ini adalah keterampilan siswa membuat grafik fungsi yang tepat 

dan rapi. Namun karena soal untuk indikator ini berada pada urutan terakhir, maka 

banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikannya. Dari 22 orang siswa, terdapat 5 

orang siswa yang tidak mengerjakan grafik sama sekali. Hanya 3 orang siswa 

yang melakukan kesalahan konseptual, yaitu siswa tidak memahami konsep 

hubungan nilai fungsi dengan membuat grafik. Setelah berhasil membuat tabel 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1224 

 

  
 

fungsi dengan benar, siswa hanya membuat garis lurus di dalam bidang cartesius, 

tanpa menyesuakan titik-titik (𝑥, 𝑦) terlebih dahulu. Sisanya sebanyak 14 siswa 

melakukan kesalahan prosedural, sebagian besar adalah salah menetapkan skala 

pada bidang Cartesius. Salah membuat skala pada bidang Cartesius menyebabkan 

garis yang dihasilkan menjadi tidak tepat. 

 
Gambar 6. Contoh Kesalahan Siswa Pada Indikator 7 

Pada Gambar 6 siswa melakukan kesalahan prosedural ketika menentukan 

skala jarak antar titik pada sumbu y. Seharusnya jika sejak awal sudah berjarak 

satu-satu, siswa tidak boleh mengganti skala menjadi dua-dua atau yang lainnya 

karena dapat berpengaruh pada garis yang dihasilkan. Seperti terlihat pada 

gambar, ketajaman grafik berbeda karena siswa mengganti skala pada di sumbu y. 

Kesalahan seperti ini terjadi karena siswa tidak memperkirakan terlebih dahulu 

berapa titik yang dibutuhkan untuk menggambar sketsa grafik fungsi pada soal 

ini. Keterampilan membuat grafik ini meliputi kemampuan siswa untuk 

memperkirakan bidang Cartesius. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar 

siswa tidak paham cara merancang bidang cartesius. Seharusnya siswa diberikan 

latihan-latihan dengan variasi nilai (𝑥, 𝑦) yang beragam agar siswa terlatih untuk 

menentukan skala jika titik-titiknya telah diketahui. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil ulangan harian siswa kelas VIII5 SMP Negeri 16 

Pekanbaru pada materi Relasi dan Fungsi, masih terdapat banyak kesalahan yang 

ditemukan. Untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan siswa pada ulangan 

harian maka dilakukanlah analisis pada hasil ulangan siswa. Terdapat dua jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa, yaitu kesalahan konseptual dan kesalahan 

prosedural. Kesalahan konseptual adalah kesalahan Data ulangan harian yang 

telah dianalisis setiap indikatornya menunjukkan bahwa siswa lebih banyak 

melakukan kesalahan prosedural. Kesalahan konseptual adalah kesalahan yang 

dilakukan dalam menafsirkan istilah, konsep dan prinsip atau salah dalam 

menggunakan istilah, konsep dan prinsip. Adapun kesalahan konsepual yang 

dilakukan siswa adalah salah menafsirkan istilah-istilah seperti daerah bayangan 

dah himpunan pasangan berurutan. Kesalahan konseptual lainnya adalah  salah 

menerapkan konsep, seperti pada saat siswa diminta untuk menentukan nilai 

perubahan fungsi, siswa hanya mensubstitusi nilai x namun tidak memahami 

permintaan soal yaitu menentukan nilai perubahan fungsi. Kesalahan konseptual 

terjadi karena siswa sulit memahami materi pada saaat diajarkan dan tidak 

diberikan penguatan kembali, sehingga siswa terus-menerus mengalami kesulitan 

hingga ulangan harian. 

Kesalahan prosedural adalah kesalahan dalam menyusun langkah-langkah 

yang hirarkis, sistematis untuk menjawab suatu masalah. Kebanyakan siswa 

melakukan kesalahan pada prosedur penyelesaian, di antaranya adalah keliru 
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dalam perhitungan aljabar, keliru menuliskan persamaan fungsi, keliru menginput 

data pada tabel fungsi, hingga keliru menentukan skala pada bidang cartesius. 

Kesalahan prosedural disebabkan oleh ketidaktelitian siswa yang tidak memeriksa 

kembali jawabannya. Penyebab lainnya adalah siswa tidak memiliki cukup waktu 

untuk menyelesaikannya, atau siswa hanya mengetahui setengah penyelesaiannya 

saja. Pada indikator menggambar grafik, siswa tidak mahir membuat rancangan 

diagram cartesius karena tidak biasa menyusun skala pada sumbu x dan y. 

Berdasarkan identifikasi kesalahan siswa pada ulangan harian, penguasaan 

siswa terhadap konsep Relasi dan Fungsi sudah cukup bagus, terlihat dari 

minimnya kesalahan konsep yang ditemukan. Sebaliknya, siswa sering melakukan 

kesalahan prosedural. Untuk meminimalisir kesalahan konseptual, guru sebaiknya 

mengulang kembali materi yang kurang dipahami oleh siswa. Guru dapat 

berpedoman dari hasil tes formatif di akhir setiap pertemuan untuk mendapatkan 

gambaran penguasaan siswa terhadap materi yang baru dipelajari. Kesalahan 

prosedural dapat diminimalisir dengan cara mengingatkan siswa untuk memeriksa 

kembali hasil pekerjaannya. Guru juga sebaiknya memberi latihan atau tugas 

dengan soal yang bervariasi agar siswa dapat menemukan pola penyelesaian, 

bukan menghafal jawabannya. Selain itu, siswa sebaiknya juga terus dilatih agar 

mahir membuat tabel dan grafik karena keduanya akan digunakan pada materi-

materi lain dalam matematika dan mata pelajaran lainnya.  
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Abstrak 

Soal cerita merupakan salah satu bagian dalam pembelajaran 

matematika. Tetapi dalam menyelesaikan soal cerita masih ada siswa 

yang mengalami kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

materi himpunan berdasarkan metode Newman. Metode Newman 

adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kesalahan dengan 

lima tahapan yaitu membaca, memahami, transformasi, keterampilan 

proses, dan penulisan jawaban akhir. Data yang diperoleh berupa 

lembar jawaban dari tiga puluh dua siswa dan hasil wawancara dari 

empat siswa yang mewakili tiap-tiap tahapan kesalahan. Berdasarkan 

hasil analisis data diperoleh bahwa pada tahap membaca dan 

memahami sebanyak 32% siswa melakukan kesalahan membaca 

dengan indikasi siswa tidak  mengetahui kata kunci dan simbol 

matematika serta siswa melakukan kesalahan dalam memahami 

makna istilah dalam soal. Tahap transformasi sebanyak 12% siswa 

melakukan kesalahan dalam  mengubah kata-kata atau bahasa ke 

dalam bentuk gambar atau simbol matematis. Tahap keterampilan 

proses sebanyak 15% siswa melakukan kesalahan dalam perhitungan. 

Tahap penulisan jawaban akhir sebanyak 41% siswa  melakukan 

kesalahan penulisan kesimpulan akhir. Meskipun beberapa siswa 

sudah dapat melakukan perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diharapkan guru untuk lebih membiasakan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita menggunakan langkah-langkah yang 

lengkap dan siswa diharapkan dapat mempelajari materi himpunan 

secara mendalam agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 

soal cerita. 

Kata Kunci: kesalahan siswa, soal cerita, metode Newman  

 

Matematika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga 

berperan dalam mengembangkan pemikiran manusia yang lebih kreatif dan 

membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Jha, 2012). Komponen 

penting dari belajar matematika adalah menyelesaikan soal cerita. Permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari memerlukan matematika untuk menemukan 

solusinya. Soal cerita pertama kali dikenalkan pada pelajaran matematika 

(Cummins, 1991). Kadang-kadang pertanyaan matematis banyak mengunakan 

kata-kata, tetapi tidak semua pertanyaan itu berbentuk soal cerita. Soal cerita 

matematis dan tingkatannya penting dalam kurikulum sekolah, karena soal cerita 

mempunyai banyak cara untuk menyelesaikannya (White, 2010). 

Soal cerita adalah permasalahan matematis yang dinyatakan dalam bentuk 

kata-kata (verbal). Soal cerita dikenalkan kepada siswa di tingkat dasar 
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(Mukunthan, 2013). Soal cerita dalam penelitian ini menggunakan materi 

himpunan. Hasil penelitian dari Seifi, dkk (2012) mengatakan bahwa banyak 

siswa yang mengalami kesulitan atau tidak mampu merepresentasikan dan 

memahami soal cerita, membuat rencana dan mendefinisikan hubungan dari setiap 

istilah. Sehingga siswa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. Karena 

konteks dalam permasalahan tidak familiar dan penggunaan strategi yang tidak 

tepat yang mengakibatkan siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

Kesalahan dalam menyelesaikan soal karena siswa kesulitan memahami 

soal. Jenis kesalahan berkaitan dengan obejek-objek matematika yaitu; fakta, 

konsep, operasi, dan prinsip. Sedangkan penyebab kesalahan yang sering 

dilakukan oleh siswa mengacu pada penyebab kesulitan siswa dalam belajar 

matematika. Karena penyebab kesulitan siswa dapat dilihat dari faktor kognitif 

dan nonkognitif (Manibuy, dkk, 2014). Faktor penyebab kesalahan dalam 

penelitian ini ditinjau dari pemahaman siswa pada materi himpunan. Penelitian 

sebelumnya dari Nilasari, dkk (Tanpa Tahun) mengenai analisis kesalahan siswa 

berdasarkan kategori kesalahan Watson dalam menyelesaikan soal-soal himpunan 

di kelas VII D SMP Negeri 11 Jember. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

siswa melakukan kesalahan dalam masalah keterampilan dalam menghitung. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan dapat dianalisis menggunakan metode Newman. Metode Newman 

adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kesalahan dalam 

menyelesaikan permasalahan. Dalam proses menyelesaikan permasalahan ada dua 

tipe kesulitan yang dialami siswa dalam menemukan jawaban yang tepat, yaitu (a) 

kesulitan dalam membaca dan memahami makna dari suatu permasalahan, (b) 

kesulitan dalam proses menyelesaikan matematis yang meliputi transformasi, 

keterampilan proses, dan penyajian jawaban (Jha, 2012). 

Penting untuk diketahui sebab-sebab siswa melakukan kesalahan dan sering 

mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan mungkin menjadi deep-rooted, 

sehingga analisis kesalahan merupakan suatu langkah penting yang mengarah 

untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan penyebab  kesalahan itu. 

Adapun lima kerangka pertanyaan pada Level penelitian yang menggunakan 

metode Newman, yaitu 

L1. Apakah siswa dapat membaca pertanyaan? (Tahap membaca) 

L2. Apakah siswa dapat memahami makna / maksud pertanyaan? (Tahap 

memahami) 

L3. Apakah siswa dapat memilih operasi matematis dan cara yang tepat? 

(Tahap transformasi) 

L4. Apakah siswa dapat melakukan perhitungan matematis dengan 

sempurna? 

(Tahap keterampilan proses) 

L5. Apakah siswa dapat merepresentasikan jawaban dengan benar? (Tahap 

penulisan) 

Jika siswa gagal memperoleh jawaban yang benar ada kemungkinan siswa 

mengalami kesalahan pada saat mengerjakan. Kesalahan menurut Jha (2012) 

dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu, (1) kesalahan membaca (Reading 

Errors). Siswa tidak dapat mengetahui kata kunci atau simbol dari suatu 

permasalahan. (2) kesalahan memahami (Comprehension Errors). Siswa 
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membaca semua kata yang ada pada pertanyaan tetapi tidak memahami 

maknanya. (3) kesalahan transformasi (Transformation Errors). Siswa tidak dapat 

mengubah bahasa atau kata-kata ke dalam bentuk model matematis seperti 

gambar dan simbol matematis. (4) kesalahan keterampilan proses (Process Skills 

Errors). Siswa dapat mengidentifikasi operasi dengan tepat, tetapi tidak tahu apa 

yang selanjutnya akan dilakukan atau siswa tidak dapat melakukan perhitungan. 

(5) kesalahan penulisan (Encoding Errors). Siswa tidak dapat menemukan solusi 

untuk suatu permasalahan, dan juga tidak dapat mengekspresikan solusi dalam 

bentuk tulisan yang tepat. 

Pendapat lain dari Mukunthan (2013), White (2010), Prakitipong dan 

Nakamura (2006) juga mengatakan urutan dari tahapan Newman adalah membaca, 

memahami, transformasi, proses dan yang terakhir penulisan. Beberapa peneliti 

yang telah melakukan penelitian terkait dengan metode Newman adalah 

Prakitipong dan Nakamura (2006) yaitu menganalisis prestasi matematika siswa 

kelas lima di Thailand dengan menggunakan prosedur Newman. Rahayuningsih, 

dan Qohar (2014) analisis kesalahan menyelesaikan soal cerita sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) dan scaffoldingnya berdasarkan analisis kesalahan 

Newman pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Malang. Santoso, dkk (2017) yaitu 

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita program linear 

berdasarkan tahapan Newman. 

Sebenarnya, penelitian mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita telah sering dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Prakitipong dan 

Nakamura (2006), Singh dkk (2010), Rahayuningsih, dan Qohar (2014), dan  

Santoso, dkk (2017). Sedangkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan materi 

himpunan dilakukan oleh Nilasari, dkk (Tanpa Tahun). Sehingga dari penelitian-

penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian yang mendeskripsikan 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan berdasarkan 

metode Newman. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai metode Newman, dalam 

penelitian ini untuk kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

himpunan dianalisis berdasarkan metode Newman  yang diadaptasi dari Jha 

(2012), yang mencakup (1) tahap membaca dan memahami soal, (2) tahap 

transformasi, (3) tahap keterampilan proses, dan (4) tahap penulisan jawaban 

akhir. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan suatu SMP Negeri di Jawa Timur pada hari Rabu 

tanggal 1 November 2017. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan berdasarkan 

metode Newman. Subyek penelitian  sebanyak 32 siswa kelas VII. Studi 

pendahuluan yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian berdasarkan 

informasi dan usulan dari guru matematika kelas VII. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini mengunakan instrumen soal tes (hanya 1 soal) dan 

wawancara tidak terstruktur. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah menjelaskan 

mengenai keadaan yang sebenarnya dari subjek penelitian (Creswell, 2012). Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data verbal yang mendeskripsikan 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan. Sehingga 
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penelitian ini termasuk penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang diperoleh dari 

lembar jawaban siswa dianalisis berdasarkan langkah-langkah metode Newman 

yaitu membaca dan memahami, mentransformasi, keterampilan proses, 

menuliskan jawaban akhir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini hasil dan pembahasan adalah menganalisis atau 

menjabarkan hasil pekerjaan subjek dalam menyelesaikan soal cerita. Hasil 

pekerjaan siswa digunakan untuk mengetahui kesalahan siswa. Dari 32 siswa 

yang menjawab soal, ditemukan ada siswa yang membuat kesalahan-kesalahan 

sebagai berikut: (1) tahap membaca dan memahami ada 19 siswa yang tidak dapat 

mengetahui kata kunci dan makna dari pertanyaan, (2) tahap transformasi ada 7 

siswa melakukan kesalahan dalam mengubah kata-kata ke dalam bentuk gambar 

atau simbol matematis, (3) tahap keterampilan proses ada 9 siswa yang melakukan 

kesalahan perhitungan, dan (4) tahap penulisan jawaban akhir ada 25 siswa yang 

menemukan solusinya dengan tepat, tetapi masih melakukan kesalahan dalam 

menuliskan kesimpulan akhir. 

 

  
Gambar 1. Sebaran kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Keterangan: 

I1 : Kesalahan Membaca dan Memahami 

I2 : Kesalahan Transformasi 

I3 : Kesalahan Keterampilan Proses 

I4 : Kesalahan Penulisan Jawaban Akhir 

 

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa kesalahan pada tahap 

membaca dan memahami sebanyak  32% siswa. Karena banyak siswa yang 

kesulitan mengetahui kata kunci dan simbol dari soal yang diberikan serta siswa 

melakukan kesalahan dalam memahami makna bahasa dari soal. Karena dilihat 

dari hasil pekerjaannya, siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal yang diberikan belum tepat. Dari 32 siswa, ada 13 siswa yang dapat 

mengetahui kata kunci dan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal yang diberikan. Sedangkan 19 siswa masih salah dalam menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan. Contoh hasil pekerjaan siswa yang melakukan 

kesalahan pada tahap membaca dan memahami ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kesalahan Siswa dalam Membaca dan Memahami 

 

Dari Gambar 2 terlihat bahwa siswa dapat membaca dengan baik dan benar 

tetapi siswa masih mengalami kesulitan untuk mengetahui kata kunci dan 

memahami makna yang ada pada soal. Terlihat dari pekerjaan siswa bahwa siswa 

hanya menuliskan “gemar bulu tangkis dan sepak bola” tanpa memisalkan terlebih 

dahulu, “gemar keduanya”. Kemudian untuk hasil wawancara dengan siswa 

terkait hasil pekerjaannya adalah sebagai berikut. 
P: Coba baca kembali dan pahami soal tersebut. 

S: (membaca kembali dan mencoba memahami soal) 

P: Setelah membaca dan memahami soal tersebut, informasi atau keterangan apa yang 

kamu dapatkan dari soal tersebut? 

S: Siswa gemar bulu tangkis dan sepak bola bu dan menentukan siswa gemar keduanya 

P: Cuma itu saja? 

S: Iya bu.  

P: bener Cuma itu saja 

S: sebentar bu, saya tahu 

P: tahu apa? 

S: ini dalam satu kelas ada 48 siswa dan siswa tidak gemar keduanya. 

P: iya, terus apakah benar penulisannya seperti? 

S: saya tidak tahu bu penulisannya yang benar. 

 

Pada tahap transformasi sebanyak 12% siswa melakukan kesalahan dalam 

mengubah kata-kata atau bahasa ke dalam bentuk gambar atau simbol matematis. 

Siswa salah dalam menjumlahkan dan mengurangkan. Pada tahap ini, ada 25 

siswa yang dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar walaupun siswa 

tersebut melakukan kesalahan dalam menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal. Sedangkan ada 7 siswa yang salah mengambarkan diagram 

Venn dan menempatkan anggota himpunannya. Contoh hasil pekerjaan siswa 

yang melakukan kesalahan pada tahap transformasi ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Kesalahan Siswa dalam Transformasi 

Dari Gambar 3 terlihat bahwa siswa mengalami kesalahan pada tahap 

transformasi. Siswa masih salah dalam memberikan simbol dalam diagram Venn. 

Simbol matematis untuk menotasikan himpuan semesta belum ada. Siswa juga 

tidak menuliskan keterangan dari “BT” dan “SB”. Karena pada tahap membaca 

dan memahami soal siswa kesulitan mengetahui kata kunci soal dan makna 

bahasa dalam soal sehingga dalam dalam menggambarkan diagram Venn masih 

salah. Dari hasil wawancara siswa ini tidak dapat menjelaskan gambar dengan 
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baik siswa kebingungan, ada kemungkinan siswa ini mencontek temannya. Saat 

peneliti keliling siswa sedikit melirik jawaban siswa yang disebelahnya dan sering 

bertanya keteman sebangkunya untuk menjelaskan soal tersebut. 

 

Pada tahap keterampilan proses sebanyak 15% siswa yang melakukan 

kesalahan dalam perhitungan. Karena pada tahap ini berhubungan dengan tahap 

sebelumnya yaitu tahap membaca, memahami, dan transformasi. Ketika siswa 

kesulitan pada tahap membaca, memahami, dan transformasi pada soal yang 

diberikan maka tahap keterampilan prosesnya juga mengalami kesulitan. Pada 

tahap ini ada 23 siswa yang mampu melakukan perhitungan dengan benar 

walaupun dari 23 siswa tersebut masih ada yang salah dalam menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal. Sedangkan ada 9 siswa yang masih melakukan 

kesalahan dalam perhitungan. Contoh hasil pekerjaan siswa yang melakukan 

kesalahan pada tahap keterampilan proses, ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Kesalahan Siswa dalam Keterampilan Proses 

 

Dari gambar 4 siswa masih salah dalam menggunakan operasi matematika 

dan rumus. Karena siswa tersebut kesulitan dalam memahami makna dari soal 

yang diberikan. Tetapi dilihat dari hasil pekerjaanya siswa dapat membuat simbol 

matematis dan seharusnya untuk perhitungannya yang benar seperti ini “29 +
27 + 6 − 48 = 14” bukan “𝑥 = 29 + 27 − 𝑥”. Kemudian untuk hasil wawancara 

dengan siswa adalah sebagai berikut. 
P: Dari mana kamu mendapatkan cara perhitungan seperti itu? Apakah benar cara yang 

kamu gunakan itu? 

S: Sepertinya benar bu, soalnya saya sedikit lupa caranya. 

P: Coba jelaskan pada ibu 𝑥 = 29 + 27 − 𝑥 ini hingga mendapatkan hasil 56. 

S: 29 + 27 kan sama dengan 56 bu, terus 𝑥 − 𝑥 = 0 bu. 

P: Apa sebenarnya yang akan kamu cari dari soal tersebut? 

S: Mencari nilai dari 𝑥 bu? 

P: Kan tadi kamu sudah mengatakan 𝑥 − 𝑥 = 0, apa bias nilai 𝑥 nya dicari?dari hasil 

hitungan kamu tadi 0 = 56, bukan 𝑥 = 56? 

S: (terdiam sambil melihat hasil pekerjaannya) 

P: Begini, 𝑥 yang dikanan kalau pindah ruas kekiri itu jadi positif. Sehingga 𝑥 + 𝑥 = 2𝑥. 

Jadi 2𝑥 = 56 dan hasilnya 28. 

S: Waah, iya bu punya saya salah  

P: Terus kalau mencari 𝑛(𝐵𝑇 + 𝑆𝐵) setelah ketemu hasilnya “ 𝑛” dihilangkan ya atau 

tidak perlu ditulis lagi. 

S: Iya bu, punya saya cara menghitungnya salah. Maaf ya bu. 

P: Iya gak apa-apa, belajar lebih giat lagi ya 

S: Iya bu. 

 

Tahap yang terakhir, kesalahan pada tahap penulisan jawaban akhir 

sebanyak 41% siswa  juga salah menuliskan jawaban akhir atau kesimpulan. Dari 
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32 siswa, hanya ada 7 yang menuliskan kesimpulan akhir dengan benar, 

sedangkan ada 25 siswa pada tahap keterampilan proses banyak yang dapat 

melakukan perhitungan dengan benar tetapi masih melakukan kesalahan dalam 

menuliskan kesimpulan akhirnya. Contoh hasil pekerjaan siswa yang melakukan 

kesalahan pada tahap penulisan jawaban akhir atau kesimpulan, ditunjukkan pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Kesalahan Siswa dalam Penulisan Jawaban Akhir atau Kesimpulan 

 

Dari Gambar 5, siswa masih belum lengkap menuliskan kesimpulan.  

Karena siswa hanya menuliskan “gemar keduanya:14 anak” dan “14 anak” 

“seharusnya 14 siswa”. Sedangkan hasil wawancara dengan siswa adalah sebagai 

berikut. 
P: Apakah sudah benar kesimpulan yang kamu tuliskan itu? 

S: Sudah bu. 

P: Yakin, benar? Kalimatnya sudah lengkap apa belum? 

S: Sepertinya sudah bu. 

P: yang gemar keduanya itu siapa kok tidak dituliskan? 

S: Siswa bu yang gemar keduanya. (kemudian siswa terdiam) 

S: Oh, iya bu, seharusnya banyaknya siswa yang gemar keduanya. 

 

Berdasarkan yang telah diuraikan pada hasil dan pembahasan ini, maka 

penelitian sejalan dengan hasil penelitian dari Mukunthan (2013) menyatakan 

bahwa kebanyakan siswa membuat kesalahan pada tahap membaca, memahami, 

transformasi, dan juga pada tahap proses (berhubungan dengan operasi 

matematika). Rahayuningsih dan Qohar (2014) menyatakan bahwa siswa 

melakukan kesalahan pada tahap memahami permasalahan, transformasi, 

keterampilan proses, dan penulisan. Sedangkan bentuk scaffolding yang akan 

dilakukan kepada siswa adalah explaining, reviewing, restructuring, dan 

developing conceptual thinking. 

Hasil penelitian lain yaitu dari Prakitipong dan Nakamura (2006) 

menyatakan bahwa banyak siswa yang mengalami kesalahan pada tahap 

memahami untuk soal tersetruktur dan mengalami kesalahan pada tahap 

transformasi untuk soal pilihan ganda. Siswa yang prestasinya bagus tidak 

mengalami kesalahan dalam tahap membaca, tetapi siswa yang prestasinya rendah 

mengalami kesalahan biasanya pada tahap memahami makna suatu permasalahan. 

Singh, dkk (2010) menyatakan bahwa siswa kelas 4 di perkotaan dan pedesaan 

melakukan kesalahan dalam menghubungkan bahasa (membaca dan memahami) 

sebanyak 32% dan 68% lainnya kesalahan dalam menghubungkan konten-

pengetahuannya (transformasi, keterampilan proses, penulisan jawaban, 

kecerobohan, dan argumen). Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa lebih 

banyak melakukan kesalahan pada masalah konten-pengetahuan dibandingkan 

bahasa ketika menyelesaikan tes matematika dalam bahasa inggris. Jha (2012) 
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menyatakan bahwa banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam memahami 

permasalahan seperti pada level transformasi. Siswa yang prestasinya tinggi dan 

sedang tidak membuat kesalahan pada tingkat membaca, tetapi siswa yang 

prestasinya rendah mengalami kesalahan pada tingkat membaca dan kebanyakan 

mengalami kesalahan pada tingkat memahami suatu permasalahan. Santoso, dkk 

(2017) menyatakan bahwa kesalahan yang sering dibuat oleh siswa pada tahap 

transformasi (membuat model matematika) ada 20% dan keterampilan proses ada 

15%. Berdasarkan pengamatan, biasanya kesalahan yang terjadi kebanyakan 

karena siswa kurang teliti dalam membuat model matematika dan tergesa-gesa 

dalam menghitung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada tahap 

membaca dan memahami sebanyak 32% siswa melakukan kesalahan dalam 

membaca yang berarti siswa belum mengetahui kata kunci dan simbol dari soal 

yang diberikan serta siswa tidak dapat memahami makna bahasa dari soal. Tahap 

transformasi sebanyak 12% siswa melakukan kesalahan dalam mengubah kata-

kata atau bahasa ke dalam bentuk gambar atau simbol matematis. Siswa salah 

dalam menjumlahkan dan mengurangkan. Tahap keterampilan proses sebanyak 

15% siswa yang melakukan kesalahan pada perhitungan. Beberapa siswa yang 

belum dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tetapi siswa 

dapat melakukan perhitungan dengan benar. Selanjutnya, terakhir tahap penulisan 

jawaban akhir sebanyak 41% siswa yang masih salah dalam menuliskan jawaban 

akhir atau kesimpulan. Meskipun perhitungan yang dilakukannya sudah benar. 

Sehingga dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran kepada guru, dan 

siswa. 

Saran yang diajukan kepada guru yaitu sebaiknya guru membiasakan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan langkah-langkah yang lengkap 

agar siswa terlatih dalam menyelesaikan soal cerita secara sistematis. Sedangkan 

siswa diharapkan dapat mempelajari materi himpunan secara mendalam agar 

memiliki kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal materi himpunan khususnya 

pada soal cerita. 
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Abstrak 

Penting untuk memfasilitasi belajar matematika siswa agar 

mereka dapat mengkonstruk pengetahuan matematika yang bermakna. 

Tanpa pemahaman yang bermakna, siswa akan mudah melupakan 

materi matematika. Padahal hampir setiap konsep matematika 

berkaitan dengan konsep-konsep matematika yang lain. Apabila siswa 

tidak mampu memahami setiap konsep matematika dengan baik, tentu 

hal tersebut akan menghambat kesuksesan belajar matematikanya. 

Sebaliknya, dengan pengetahuan yang bermakna siswa tidak hanya 

mampu menguasai materi matematika, tetapi dapat mentransfer 

pengetahuannya ke dalam materi baru atau situasi lain yang lebih 

kompleks. Pada akhirnya, melalui pembelajaran yang bermakana 

siswa dapat menggunakan pola pikir matematika untuk menyelesaikan 

masalah di dalam kehidupannya. Berdasarkan sudut pandang kognitif, 

pembelajaran bermakna akan tercipta apabila pembelajaran didesain 

dengan memperhatikan proses kognitif yang terjadi di dalam diri 

siswa ketika belajar. Proses kognitif merupakan proses pemerolehan 

pengetahuan melalui serangkaian sistem memori. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kerja sistem tersebut sehingga akan 

memberikan dampak pula pada hasil belajar siswa. Kinerja sistem 

memori dan faktor-faktor tersebut memberikan implikasi dalam 

menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna. Oleh karena 

itu, artikel ini akan menguraikan tentang proses kognitif yang terjadi 

selama belajar, faktor yang mempengaruhi dan implikasinya dalam 

pembelajaran matematika sehingga dapat memberikan kontribusi 

dalam mengkonstruk pengetahuan matematika bermakna.  

Kata kunci: pembelajaran matematika, pengetahuan bermakna, 

proses kognitif 

 

Teknologi yang berkembang pesat menuntut setiap individu untuk siap 

menghadapi setiap tantangan perubahan zaman. Matematika sebagai salah satu 

mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah dapat menjadi kunci dalam 

mengatasi hal tersebut. Telah disepakati secara umum bahwa pembelajaran 

matematika tidak hanya sekedar bertujuan untuk mencapai penguasaan materi 

matematika melainkan juga untuk membekali siswa dengan kemampuan-

kemampuan matematis yang diperlukan dalam kehidupannya. Hal tersebut akan 

terwujud apabila pembelajaran yang dilakukan menghasilkan pengetahuan yang 

bermakna. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Battista (2010) bahwa 

pembelajaran matematika yang membangun personal sense siswa membuat siswa 

tidak hanya mampu menghitung tetapi juga memiliki konsepsi matematika dan 

keterampilan pemecahan masalah yang kuat.  
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Tanpa pengetahuan yang bermakna, siswa akan menemui masalah dalam 

belajar matematika. Seperti yang diungkapkan oleh Retnowati (2009:20) bahwa 

meskipun siswa mungkin dapat menyelesaikan suatu permasalahan melalui 

belajar hafalan, hasil belajar tersebut tidak dapat membuat siswa mampu 

mentransfer pengetahuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Hejný 

(2012:44) juga menyatakan bahwa siswa yang mengetahui rumus, aturan, definisi, 

dan juga dapat menghitung tetapi tidak mampu mengaitkan pengetahuannya, akan 

mudah lupa, tidak memahami materi, tidak mampu mengoreksi kesalahannya, dan 

tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Padahal dalam matematika, 

hampir setiap konsep mengandung konsep-konsep yang lain. Ketika suatu konsep 

tidak dipahami siswa dengan baik, maka hal tersebut akan menghambat proses 

belajarnya di konsep yang lain. Oleh karena itu, perlu dijamin bahwa setiap 

konsep yang dipelajari siswa terbentuk dengan baik di dalam pikiran siswa.  

Pembelajaran yang bermakna akan tercipta apabila pembelajaran didesain 

dan dilaksanakan sesuai dengan proses kognitif yang terjadi di dalam diri siswa. 

Proses kognitif merupakan proses pemerolehan pengetahuan melalui serangkaian 

sistem memori. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pengetahuan matematika 

yang bermakna? Bagaimana proses kognitif yang terjadi selama siswa belajar? 

Apa faktor yang mempengaruhi proses kognitif? Serta bagaimana menciptakan 

pembelajaran matematika yang bermakna berdasarkan proses kognitif siswa? 

Artikel ini akan menguraikan keempat hal tersebut sehingga dapat memberikan 

kontribusi dalam mengkonstruk pengetahuan matematika siswa yang bermakna. 

 

PEMBAHASAN 

PEMBELAJARAN BERMAKNA 

Belajar bermakna seringkali dijelaskan sebagai kebalikan dari belajar 

hafalan. Menurut Mayer (2002), belajar bermakna sejalan dengan pandangan 

bahwa belajar merupakan konstruksi pengetahuan yang mana siswa memaknai 

pengalamannya. Dalam hal ini, belajar bukan sekedar perubahan tingkah laku. 

Belajar merupakan hasil interaksi antara apa yang sudah diketahui, informasi yang 

sedang dihadapi, dan apa yang dilakukan ketika belajar (Bruning, Scraw, & 

Norby, 2011). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Karpicke & Grimaldi (2012) 

bahwa belajar menghasilkan kemampuan untuk menggunakan pengalaman 

sebelumnya ke dalam situasi yang sekarang. Dengan kata lain, siswa disebut telah 

belajar apabila mereka mampu menggunakan informasi relevan yang dimiliki 

untuk mengkonstruksi kembali pengetahuannya untuk memproses informasi yang 

sedang dipelajari.  

Sementara belajar hafalan memandang belajar sebagai pemerolehan 

pengetahuan dimana siswa menambah informasi baru ke dalam ingatannya 

(Mayer (2002). Lebih lanjut, Karpicke & Grimaldi (2012) mengungkapkan bahwa 

belajar hafalan menghasilkan pengetahuan yang kurang terorganisir, koheren dan 

terintegrasi, akibatnya pengetahuan yang diperoleh tidak dapat ditransfer ke dalam 

situasi baru. Sebaliknya, belajar bermakna menghasilkan model mental yang 

terorganisasi, koheren dan terintegrasi sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat 

diaplikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak cukup hanya belajar 

dengan hafalan, tetapi siswa harus dapat belajar dengan bermakna. 

Gürlen (2012) juga menyebutkan keuntungan belajar bermakna 

dibandingkan dengan belajar hafalan secara lebih rinci, yaitu (1) pengetahuan 
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yang bermakna bertahan lebih lama; (2) pemahaman yang bermakna akan 

memudahkan siswa pada proses belajar selanjutnya, yaitu pada materi yang 

berkaitan; (3) informasi yang sudah lama tidak digunakan masih meninggalkan 

pengaruh pada konstruksi konsep yang terkait; (4) informasi yang dipelajari 

secara bermakna dapat diaplikasikan dalam berbagai masalah atau konteks baru 

yang lebih luas. 

Mengingat bahwa materi matematika saling terkait dan bertujuan untuk 

membuat siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya, jelas bahwa 

pembelajaran matematika harus dibelajarkan secara bermakna. Mayer (2002b); 

(2004) menyatakan bahwa dalam menciptakan pembelajaran bermakna, guru 

harus menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa mampu 

menggunakan aktivitas kognitifnya secara aktif untuk memaknai materi yang 

disajikan. Aktivitas kognitif tersebut meliputi penggunaan proses pemilihan 

informasi, pengorganisasian informasi ke dalam struktur yang koheren, dan 

pengintegrasian dengan pengetahuan lain selama belajar. Menurutnya (2002b), 

aktivitas kognitif aktif tersebut dapat terjadi bahkan ketika situasi belajar tampak 

pasif. Memperhatikan pendapat tersebut, jelas bahwa proses kognitif sangat 

berperan penting dalam menentukan terbentuknya pengetahuan yang bermakna. 

Oleh karena itu, sebelum dapat merancang pembelajaran yang bermakna, perlu 

dipahami terlebih dahulu proses kognitif yang terjadi selama siswa belajar. 

. 

PROSES KOGNITIF 

 

Proses kognitif yang terjadi ketika belajar merupakan pemrosesan informasi 

agar menjadi pengetahuan (Retnowati, 2008:360). Bruning, Schraw & Norby 

(2011) juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemrosesan informasi ditentukan 

oleh kinerja dari memori sensori (sensory memori), memori kerja (working 

memory), dan memori jangka panjang (long term memory).. Sistem tersebut 

diilustrasikan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Model Pemrosesan Informasi (diadaptasi dari Atkinson & Shiffrin (Retnowati, 

2008)) 

 

Bruning, Schraw & Norby (2011) menyebutkan bahwa masing-masing 

memori tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Informasi pertama kali diproses 

oleh memori sensori. Memori ini mendeteksi stimulus yang masuk dan 

mempersepsikannya secara cepat. Kinerja memori dalam mempersepsikan 

stimulus akan dipengaruhi oleh informasi relevan yang telah dimiliki dan 

informasi yang muncul ketika mempersepsi. Pada kenyataannya, setiap individu 

memiliki informasi awal yang berbeda sehingga setiap siswa mungkin akan 

mempunyai persepsi yang berbeda terhadap informasi yang sama. Setelah 
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mempersepsi, memori ini melakukan pengenalan pola dan melakukan pemaknaan. 

Apabila informasi tidak relevan, informasi akan dilupakan. Sebaliknya, apabila 

informasinya relevan, informasi akan dikirim ke memori kerja. 

Di dalam memori kerja informasi yang dikirim akan diorganisasikan dan 

dimaknai sehingga membentuk pengetahuan yang tersimpan di dalam memori 

jangka panjang. Proses tersebut melibatkan aktivitas yang lebih kompleks. 

Namun, memori ini memiliki kapasitas yang terbatas. Semakin kompleks 

informasi yang diproses, semakin banyak kapasitas yang diperlukan. Jika 

informasi yang diproses terlalu banyak, siswa cenderung melupakannya. Di dalam 

memori ini proses pemaknaan sangat dipengaruhi oleh hasil persepsi. Di samping 

itu, memori kerja juga sangat dipengaruhi oleh informasi yang telah disimpan di 

dalam memori jangka panjang. Semakin baik informasi yang dimiliki di dalam 

memori jangka panjang, semakin baik pula pengetahuan yang dibentuk.  

Dalam memproses informasi, memori kerja dapat dibagi menjadi 3 sub 

komponen, yaitu visuospatial sketch pad, phonological loop, dan central 

executive (Baddeley, 1992). Informasi visual berupa gambar dan teks diproses 

oleh visuospatial sketch, sedangkan informasi dalam bentuk suara diproses oleh 

phonological loop. Kedua sistem tersebut diatur oleh central executive. 

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, ketika informasi melampaui salah satu 

komponen, maka kinerja dari memori kerja tidak akan maksimal. Oleh karena itu, 

informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk penyajian akan lebih mudah 

diproses daripada informasi yang hanya disajikan dalam satu bentuk penyajian. 

Menurut Bruning, Schraw & Norby (2011), setelah diproses di dalam 

memori kerja dengan baik, pengetahuan disimpan di dalam memori jangka 

panjang. Memori ini dapat menyimpan informasi dalam waktu yang lama dan 

memiliki kapasitas yang tidak terbatas.  Di dalam memori ini informasi disimpan 

dalam bentuk skema atau struktur pengetahuan. Skema memiliki dua fungsi 

utama, yaitu menghubungkan pengetahuan yang ada dan merupakan alat untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru. Skema lama yang dihadirkan untuk 

membentuk skema yang baru akan menentukan skema yang dihasilkan. Skema 

yang dimiliki seseorang akan terus berkembang membentuk koneksi satu sama 

lain. Dengan demikian, agar dapat memfasilitasi pemahaman yang bermakna, 

guru perlu memastikan bahwa siswa benar-benar dapat mengkonstruksi skemanya 

dengan baik demi tujuan belajar jangka panjang.  

Sesuai dengan pendapat Piaget, pengkonstruksian skema melibatkan proses 

asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses menginterpretasikan 

informasi baru dan memasukkannya ke dalam kategori yang sama dengan skema 

yang lama. Ketika informasi yang masuk tidak sesuai dengan skema yang 

dimiliki, seseorang akan melakukan akomodasi. Akomodasi ialah memodifikasi 

skema yang sudah dimiliki agar sesuai dengan informasi baru atau menciptakan 

skema baru yang sesuai dengan informasi yang diterima. Pada tahap asimilasi dan 

akomodasi terjadi ekuilibrium dan disequilibrium. Ekuilibrium merupakan 

keadaan kesetimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sementara 

disequilibrium merupakan konflik kognitif, yaitu ketidakseimbangan kognitif 

yang disebabkan oleh adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara informasi 

baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Jika konflik yang terjadi 

mendapatkan respon yang tepat maka dapat memberdayakan kemampuan 

kognitif. Ketika mengalami disequilibrium, siswa akan memodifikasi skema yang 
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dimiliki atau menciptakan skema baru sehingga dapat mencapai keadaan 

equilibrium dan pada akhirnya dapat membentuk skema yang lebih baik. Situasi 

disequilibrium ini justru perlu dimunculkan dalam pembelajaran. Semakin banyak 

disequilibrium yang dimunculkan, akan semakin detail dan bermakna 

pengetahuan yang dapat dibangun. Hal ini memberikan implikasi bagi guru untuk 

menciptakan konflik kognitif yang sesuai agar pemahaman siswa menjadi 

bermakna. 

Di samping pengkonstruksian skema, automatisasi skema juga merupakan 

hal yang penting di dalam proses pembelajaran. Menurut Sweller, Van 

Merrienboer, & Pass (1998) automatisasi skema merupakan proses otomatis. 

Menurutnya, kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan 

tugas yang mirip secara cepat, tanpa perlu usaha sadar sehingga dapat 

meminimalkan muatan memori kerja. Siswa yang memiliki skema yang telah 

terotomatis memiliki lebih banyak kapasitas memori kerja yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit. Tanpa adanya otomatisasi ini, 

tugas yang dihadapi mungkin dapat diselesaikan, tetapi kinerjanya akan lebih 

lambat. Automatisasi ini akan terjadi setelah latihan ekstensif (Bruning, Schraw & 

Norby, 2011). 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES KOGNITIF 

Proses belajar terutama dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas memori. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Miller (Bruning, Schraw, Norby, & Ronning, 

2004) bahwa memori kerja mempunyai keterbatasan kapasitas dan durasi dalam 

mengolah informasi secara simultan. Ia menunjukkan bahwa sebagian besar orang 

hanya mampu mengingat 5 sampai 9 kata atau lambang pada satu waktu. Selain 

itu, Peterson dan Peterseon (Bruning, Schraw, Norby, & Ronning, 2004) 

menunjukkan bahwa banyaknya informasi yang dapat ditahan oleh memori kerja 

akan semakin menurun setelah beberapa waktu.  

Setiap siswa memiliki sumber daya kognitif yang berbeda, namun 

perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh seberapa efisien sumber daya digunakan 

daripada oleh jumlah sumber daya yang dimiliki. Penggunaan memori kerja 

secara efisien dapat meningkatkan efisiensi sumber daya kognitif (Clark, Nguyen, 

& Sweller, 2006).  Oleh karena itu guru perlu mendesain pembelajaran dengan 

mengoptimalisasikan penggunaan kapasitas memori kerja.  

Dalam kaitanya dengan kapasitas memori kerja, Cognitive load theory 

(CLT) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi muatan 

kognitif dalam proses belajar. Menurut Sweller, Ayres, & Kalyuga (2011), muatan 

tersebut terdiri dari intrinsic, extranuous dan germaneae cognitive load. Muatan 

intrinsik berkaitan dengan kekompleksan materi pembelajaran. Muatan ekstrinsik 

berkaitan dengan cara penyajian materi atau aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan. Muatan kognitif ini tidak diperlukan dalam pembelajaran dan dapat 

diubah dengan penyajian materi yang baik. Germaneae cognitive load merupakan 

muatan kognitif konstruktif yang diakibatkan oleh proses kognitif yang relevan 

dalam konstruksi pengetahuan. Muatan konstruktif ini juga dapat dipengaruhi oleh 

pembelajaran.  

Ketiga Muatan kognitif tersebut akan menentukan keefektifan memori kerja. 

Jika muatan intrinsik dan ekstrinsik memenuhi muatan kognitif sehingga tidak ada 

sisa kapasitas memori kerja untuk muatan konstruksi, maka memori kerja tidak 
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dapat memproses informasi menjadi pengetahuan yang tersimpan di dalam 

memori jangka panjang. Semikian, proses belajar menjadi tidak bermakna. 

Retnowati (2008:365) menyatakan bahwa informasi tersebut mungkin berhasil 

disimpan di memori jangka panjang, tetapi mungkin akan sulit dipanggil kembali 

atau tidak terkoneksi dengan pengetahuan yang relevan. Hal ini berakibat negatif 

pada pembelajaran materi selanjutnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 

pembelajaran, guru perlu mengatur ketiga muatan tersebut dengan baik agar tidak 

melebihi kapasitas memori kerja.  

 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA YANG 

BERMAKNA 

Berdasarkan proses kognitif dan faktor yang mempengaruhinya, terdapat 

beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendesain pembelajaran 

yang bermakna, diantaranya adalah sebagai berikut ini. 

 

1. Memahami pengetahuan awal siswa 

Di dalam pembelajaran, tentu setiap siswa memiliki berbagai tingkat 

pemahaman atau bahkan tingkat kesalahpahaman yang berbeda tentang konsep 

matematika yang akan dipelajari. Oleh karena itu, guru perlu mengecek 

pemahaman siswa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Hal ini 

karena pengetahuan awal siswa memiliki pengaruh utama dalam proses belajar 

(Ausubel, 1968). Jika pengetahuan tidak bermakna dan tidak punya kaitan dengan 

materi yang relevan, pengetahuan tidak dapat dipelajari secara bermakna (Gürlen, 

2012). Untuk tujuan tersebut, guru dapat menilai pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa, memastikannya dan membelajarkan siswa berdasarkan hal tersebut 

(Ausubel, 1968; Bransford, dkk, 1999). 

 

2. Melakukan apersepsi dan memahami pengetahuan awal siswa 

Apersepsi merupakan memunculkan informasi yang relevan dengan materi 

yang akan dipelajari sebelum memulai pembelajaran. Hal ini merupakan kegiatan 

yang sangat urgen di dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Bruning, Schraw & Norby (2011) bahwa apersepsi dilakukan 

agar siswa dapat mempersepsi informasi yang disajikan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan dapat mengkoneksikannya dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki. Dengan kata lain, siswa dapat memperoleh pemahaman yang bermakna. 

Dalam hal tersebut, untuk membantu siswa, guru dapat melibatkan siswa ke 

dalam berbagai aktivitas yang dapat membangkitkan pengetahuan siswa 

sebelumnya. Misalnya dengan meriview materi yang relevan, mengajukan 

pertanyaan, menggunakan kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, dan lain 

sebagainya. 

Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sebagian besar guru telah 

mencantumkan kegiatan apersepsi. Namun, seringkali kegiatan apersepsi yang 

dilakukan tidak cukup atau kurang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

untuk memproses informasi yang sedang dipelajari. Apabila informasi yang 

dimunculkan di dalam kegiatan apersepsi tidak sesuai dengan materi yang sedang 

di proses atau informasi yang diingat tidak cukup, maka bisa jadi pengetahuan 

yang dibangun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akhirnya pembelajaran 

menjadi tidak bermakna dan mudah dilupakan. Oleh karena itu, penting bagi guru 
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untuk memastikan bahwa kegiatan apersepsi yang dilakukan di awal pembelajaran 

benar-benar mampu membangkitkan pengetahuan relevan yang diperlukan siswa.  

 

3. Menyajikan materi pembelajaran secara urut dari yang mudah menuju 

sulit 

Dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, guru atau pendesain 

pembelajaran juga harus memahami tingkat kompleksitas materi dan banyaknya 

informasi yang akan dipelajari. Kekompleksan materi pembelajaran berpengaruh 

terhadap muatan kognitif. Semakin sulit dan kompleks materi yang dipelajari, 

semakin besar muatan kognitif yang ditimbulkan. Chinnappan & Chandler (2010) 

menyatakan bahwa muatan tugas matematika beragam, mulai dari beban kognitif 

rendah hingga tinggi. Namun menurutnya, kebanyakan matematika melibatkan 

beban kognitif yang tinggi karena adanya elemen interaktifitas yang tinggi. 

Kebanyakan tugas matematika memerlukan banyak informasi yang perlu 

dintegrasikan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian, guru perlu 

menyadari kompleksitas bawaan dari suatu materi. Guru dapat mengatur materi 

dan tugas mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Apabila materinya 

kompleks, guru perlu membagi-bagi materi menjadi sub-sub bagian (Sweller, J., 

Ayres, & Kalyuga, 2011). Selain itu, untuk mengurangi muatan memori sensori 

dan memori kerja, sebaiknya materi yang disajikan tidak terlalu banyak. 

 

4. Menyajikan materi dengan baik 

Materi yang disajikan sebaiknya menghindari terjadinya perhatian terpisah 

(split attention) dan informasi berlebih (redundant information) karena hal 

tersebut akan menguras kapasitas memori kerja. Perhatian terpisah terjadi ketika 

siswa dituntut untuk memproses informasi yang seharusnya dipahami secara 

terintegrasi tetapi disajikan secara terpisah sehingga siswa harus menambah beban 

kognitifnya untuk mengintegrasikan informasi-informasi tersebut (Sweller, Ayres, 

& Kalyuga, 2011). Hal ini menyebabkan berkurangnya kinerja memori kerja. 

Misalnya, informasi yang bisa disajikan secara terintegrasi dalam gambar akan 

lebih baik bila disajikan ke dalam bentuk gambar saja. Sementara informasi 

berlebih disebabkan oleh penyajian informasi yang sama lebih dari sekali atau 

berulang-ulang (Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011). Maksudnya, materi yang sama 

yang disajikan berulang dalam bentuk yang berbeda, misalnya disajikan dalam 

bentuk gambar dan teks yang esensinya sama. Hal ini akan menambah muatan 

kognitif, lebih baik materi disajikan secara terintegrasi. Contoh dalam 

menghindari adanya perhatian terpisah dan informasi berlebih disajikan pada 

Tabel 1.  

 

5. Mengkombinasikan berbagai bentuk informasi 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam memori kerja, berbagai 

bentuk informasi diproses dalam komponen yang berbeda. Oleh karena itu, untuk 

memaksimalkan memori kerja, informasi sebaiknya disajikan dalam berbagai 

bentuk penyajian informasi. Misalnya dalam membelajarkan suatu materi, guru 

tidak hanya menggunakan penyajian secara tertulis berupa kata-kata, tetapi guru 

dapat menggunakan penyajian berupa gambar dan juga penyajian dengan suara. 

Dalam hal ini guru dapat memanfaatkan multimedia sebagai media pembelajaran. 

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti suatu informasi disajikan 
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dalam dua bentuk penyajian tetapi berbagai penyajian tersebut dikombinasikan 

(diintegrasikan). Karena jika satu informasi disajikan pada berbagai bentuk 

penyajian, maka hal tersebut justru akan menimbulkan informasi yang berlebih 

atau perhatian terpisah.   

 

6. Memilih metode pembelajaran yang tepat 

Dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, guru dapat memilih 

berbagai macam metode pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnowati 

(2016) bahwa mungkin tidak ada satu metode yang terbaik dalam pembelajaran 

matematika, apapun metodenya asalkan strategik (mencapai tujuan pembelajaran) 

dan inovatif (bervariasi sesuai kebutuhan belajar siswa) maka metode tersebut 

adalah metode yang terbaik. Penggunaan metode yang bervariasi tentu perlu 

dilakukan karena setiap siswa memiliki daya tangkap dan cara belajar yang 

berbeda. Cara belajar yang mudah bagi seorang siswa belum tentu mudah bagi 

siswa lain, bahkan pada materi yang sama. Selain itu, variasi metode 

pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan karakteristik materi. Beberapa materi 

tertentu mungkin akan lebih mudah dipahami siswa melalui metode pembelajaran 

penemuan atau sejenisnya, sedangkan beberapa materi yang lain justru lebih 

cocok dipelajari dengan metode pembelajaran ekspositori, atau metode-metode 

yang melibatkan banyak latihan. Guru juga dapat mempertimbangkan penggunaan 

metode pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung bagi siswa melalui 

benda-benda konkret. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik guru perlu 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan 

konsep yang dipelajari. Secara umum, bila merujuk pendapat Mayer (2002b) 

metode pembelajaran yang dapat membelajarkan matematika secara bermakna 

adalah matode yang memberikan pengalaman kognitif secara aktif.  

 
Tabel 1. Cara Penyajian Materi 

Menyebabkan Perhatian Terpisah Menyebabkan Informasi Berlebih  

Diketahui limas persegi panjang TABCD 

dengan panjang AB = 32 cm, BC = 18 cm, dan 

TO = 12 cm. Tentukan luas permukaan limas. 

 

 
 

Diketahui limas persegi panjang TABCD 

dengan panjang AB = 32 cm, BC = 18 cm, dan 

tinggi 12 cm. Tentukan luas permukaan limas. 

 

 

Lebih baik diintegrasikan 

 Tentukan luas permukaan limas berikut ini. 

 
 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1243 

 

  
 

7. Memberikan latihan  

Proses belajar siswa dapat dianalogikan dengan seseorang yang sedang 

berlatih bersepeda. Proses tersebut melibatkan serangkaian latihan yang dilakukan 

secara terus menerus, mulai dari belajar mengayuh sepeda roda tiga kemudian 

dapat mencapai keseimbangan dengan roda dua hingga akhirnya ahli dalam 

bersepeda di tempat yang curam atau bergeronjal. Semakin sering seseorang 

berlatih bersepeda semakin ahli ia bersepeda. Oleh karena itu, latihan yang 

diberikan dalam pembelajaran matematika sebaiknya dilakukan secara berulang-

ulang seraya dengan peningkatkan agar pengetahuan yang dikonstruk dapat 

bekerja secara otomatis dalam menyelesaikan tugas yang lebih tinggi. Implikasi 

ini terkait dengan pendapat Sweller, Van Merrienboer, & Pass (1998) yang telah 

diuraikan sebelumnya bahwa kemampuan yang terotomatis memungkinkan 

seseorang untuk menyelesaikan tugas yang mirip secara cepat, tanpa perlu usaha 

sadar sehingga dapat meminimalkan muatan memori kerja.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran dengan pemahaman 

bermakna. Dengan pemahaman yang bermakna siswa tidak hanya dapat 

mengkonstruk pengetahuannya, tetapi dapat mentansfer pengetahuannya ke dalam 

situasi lain yang lebih kompleks. Dalam menciptakan pemahaman yang 

bermakna, penting bagi guru untuk memahami proses kognitif yang terjadi selama 

siswa belajar. Berdasarkan proses tersebut, pembelajaran seharusnya dilakukan 

dengan mengurangi muatan kognitif sehingga siswa dapat memaksimalkan fungsi 

memori sensori dalam mempersepsi pengetahuan dan juga fungsi memori kerja 

dalam mengkonstruk pengetahuan. Dengan demikian siswa dapat 

mengorganisasikan pengetahuannya di memori jangka panjang dengan baik 

sehingga pengetahuan tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan secara otomatis. 

Untuk tujuan tersebut, guru perlu melakukan perencanaan pembelajaran dengan 

baik, yaitu mempertimbangkan pengaturan materi, penyajian bahan, pemilihan 

desain pembelajaran dan cara membelajarkannya. 
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Abstrak 

Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi 

personal, dan kompetensi kemampuan sosial secara seimbang dan 

terpadu harus dimiliki oleh seorang guru. Aktualisasi kurikulum 

dalam pembelajaran menuntut aktivitas, kreatifitas, dan kearifan guru 

untuk menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah diprogramkan. Makalah ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran talking stick 

berbantuan media pohon matematika pada kelas V SD Negeri Kecil 

Palapi Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan pada bulan Februari 

2017. Pelaksanaan pembelajaran talking stick adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan tongkat; 2) Guru menyiapkan materi pokok yang 

akan dipelajari; 3) Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan; 4) 

Guru memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan, anggota yang 

sudah mengerti lebih awal membantu teman kelompoknya untuk 

memecahkan permasalahan bersama; 5) Peserta didik menutup buku 

pelajaran dan mengambil tongkat dari guru; 6) Sambil menyanyi, 

peserta didik yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaan 

secara tertulis dari guru, demikian seterusnya hingga seluruh peserta 

didik mendapatkan pertanyaan dari guru; 7) Peserta didik bersama 

dengan guru menyimpulkan materi pelajaran; 8) Guru melakukan 

evaluasi tertulis secara individu dan menutup pelajaran.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa indikator 

berpikir kritis siswa yaitu menginterpretasikan permasalahan, 

menganaliiss fakta, memecahkan masalah, mengevaluasi, dan 

menyimpulkan, muncul pada saat pembelajaran. Hasil dari temuan ini 

disarankan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa pada kelas V SD Negeri Kecil Palapi Provinsi Sulawesi Barat 

dapat diterapkan model pembelajaran talking stick berbantuan media 

pohon matematika. 

Kata kunci: talking stick, media pohon matematika, berpikir kritis. 

 

Berdasarkan hasil penelitian awalyang dilakukan pada bulan Februari 2017 

di SD Negeri Kecil Palapi Provinsi Sulawesi Barat. Guru sudah menggunakan 

model pembelajaran talking stick tapi belum digunakan secara sistematis sesuai 

langkah-langkah model pembelajaran tersebut dalam mengajarkan mata pelajaran 

matematika pada materi operasi hitung bilangan bulat. Guru cenderung 

menyampaikan materi dengan metode ceramah, kalaupun penggunaan metode 

ceramah tidak berhasil, hal itu bukan berarti metode ceramahnya yang salah, 

mailto:raffiaccankppg13@gmail.com
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melainkan ketidakprofesionalan pengguna metode ceramah ketika menerapkannya 

dalam pembelajaran di kelas (Purwanto, 2013: 77). Penyajian materi oleh guru 

pada peserta didik cenderung memberikan sebuah contoh soal dan pembahasan, 

kemudian peserta didik melanjutkan tugas berdasarkan latihan yang ada pada 

buku paket yang berisi soal-soal yang harus diselesaikan. Peserta didik juga 

terlihat kurang aktif dalam pembelajaran matematika di kelas saat guru meminta 

bertanya atau menuangkan ide atau jawaban atas pertanyaan soal matematika 

operasi hitung bilangan bulat yang diberikan oleh guru. Hasil observasi pada 

peserta didik juga terlihat adanya indikator berpikir kritis yang dilakukan oleh 

peserta didik diantaranya adalah menemukan solusi atas pemecahan masalah soal 

latihan close ended. Soal latihan yang sifatnya close ended mengakibatkan peserta 

didik kurang berpikir kritis terhadap pemecahan soal yang sifatnya contoh 

maupun latihan soal. Hasil belajar peserta didik pada soal latihan operasi hitung 

bilangan bulat terlihat dari 11 peserta didik, sebanyak 6 perempuan dan 5 laki-

laki, hanya 3 peserta didik yang dapat berpikir kritis pada materi operasi bilangan 

bulat atau sekitar 27% dari jumlah peserta didik yang dapat berpikir kritis. Bentuk 

kekeliruan sering terjadi pada hasil pekerjaan peserta didik dapat dilihat seperti 

Gambar berikut. 

 
Guru juga merasa kesulitan dalam memilih media yang dapat dipadukan 

dengan model talking stick pada materi operasi hitung bilangan bulat. Pemilihan 

model dan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik.Karakteristik pembelajaran kooparatif tipe talking stick ini 

adalah pembelajaran secara kelompok dengan anggota kelompok, kemauan untuk 

bekerjasama, dan keterampilan bekerjasama (Prastowo, 2013: 78-79). Menurut 

Subanji (2013: 158) mengatakan bahwa pencapaian belajar optimal peserta didik 

dalam pembelajaran kooperatif  dapat ditempuh apabila peserta didik mendapat 

bantuan orang dewasa yang lebih mahir dalam dirinya, orang dewasa itu adalah 

guru maupun peserta didik yang memiliki kelebihan pengalaman lebih 

banyak.Guru mengatur dan  memfasilitasi kegiatan belajar yang banyak 

melibatkan interaksi yang terjadi antar siswa sebagai konsekuensi dari belajar 

yang berpusat pada siswa (Wahidmuini, 2010: 130). Model pembelajaran 

kooperatif yang dapat mengatasi masalah berpikir kritis peserta didik adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Model pembelajaran kooperatif 

tipe talking stick lebih mengedepankan keaktifan peserta didik dalam 

keterampilan memecahkan masalah, memahami materi pelajaran dengan cepat, 

serta mengkomunikasikannya kepada peserta didik yang lain (Huda, 2013: 225). 

Talking stick pada mulanya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk 

mengajar semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum 

pada pertemuan antarsuku (Huda, 2013: 224-225) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 1) Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya ± 20 cm; 

2) Guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari; 3) Guru memberi 

kesempatan kepada kelompok untuk mempelajari kembali materi pelajaran yang 

telah disampaikan; 4) Guru memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan, 
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anggota yang sudah mengerti lebih awal membantu teman kelompoknya untuk 

memecahkan permasalahan bersama; 5) Peserta didik menutup buku pelajaran; 6) 

Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu peserta didik; 7) 

Sambil menyanyi peserta didik yang memegang tongkat harus menjawab 

pertanyaan secara tertulis dari guru, demikian seterusnya hingga seluruh peserta 

didik dapat pertanyaan dari guru; 8) Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi pelajaran; 9) Guru melakukan evaluasi tertulis); 10) 

Menutup pelajaran.Langkah keempat dari sintaks model kooperatif tipe talking 

stick adalah guru memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan. Anggota yang 

sudah mengerti lebih awal membantu teman kelompoknya untuk memecahkan 

permasalahan bersama. Memberikan tugas kelompok yang dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dilakukan dengan penggunaan 

media pohon matematika. Kehadiran media memiliki kedudukan yang penting 

sesuai Permendikbud Nomor 103 tahun 2013 tentang kerangka RPP yang 

mencakup diantaranya poin kedelapan yaitu media, alat dan sumber belajar. 

Penggunaan media yang tepat dan efektif dapat membuat proses pembelajaran 

berjalan lancar karena membuat peserta didik tertarik dan mudah memahami 

materi yang akan disampaikan pada pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media 

ialah untuk memudahkan komunikasi antar peserta didik dan guru dalam proses 

pembelajaran (Smaldino, Lowter & Russel, 2011: 7). Sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran (Sudjana, 2012: 99) merumuskan fungsi media pembelajaran 

sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, yang 

penggunaannya harus searah dengan tujuan dan isi materi/bahan ajar. Penggunaan 

media harus dibuat interaktif agar dapat menarik perhatian peserta didik, sehingga 

efektif dalam membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.  

Media pohon matematika adalah salah satu media yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan penalaran peserta didik dalam pembelajaran (Subanji, 

2013: 141). Pembelajaran dengan media pohon matematika, guru menyajikan 

pohon sebagai pokok bahasan, ranting sebagai jawaban atau masalah. Jika ranting 

berisi jawaban, maka peserta didik mengkontruksi soal pada daunnya. Jika ranting 

berisi masalah yang syaratnya harus open ended, maka peserta didik mencari 

semua alternatif jawaban sebagai daunnya.Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe talking stcik dengan bantuan media pohon matematika ini pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi operasi hitung bilangan 

bulat. R.H Ennis (dalam Hassoubah, 2004: 87) memberikan sebuah definisi 

berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Tujuan 

dari berpikir kritis adalah agar dapat menjauhkan seseorang dari keputusan yang 

keliru dan tergesa-gesa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya 

Beyer (dalam Hassoubah, 2004: 87), menyatakan bahwa kemampuan berpikir 

kritis ini meliputi keterampilan untuk menentukan kredibilitas suatu sumber, 

membedakan antara yang relevan dan yang tidak relevan, membedakan fakta dari 

penilaian, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, 

mengidentifikasi bias yang ada, mengidentifikasi sudut pandang, mengevaluasi 

bukti yang ditawarkan. Selanjutnya Tyler (dalam Redhana, 2003: 13-14) 

berpendapat bahwa pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam 
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pemecahan masalah dapat merangsang keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

Pertukaran gagasan yang aktif didalam kelompok kecil tidak hanya menarik 

perhatian peserta didik tetapi juga dapat mempromosikan pemikiran kritis. 

Kerjasama dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam 

diskusi, bertanggung jawab. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data catatan lapangan. Analisis data yang 

dilakukan adalah: (1) menyelidiki data, (2) menyajikan  data, dan (3) menarik 

kesimpulan dan verifikasi  data (Miles dan Huberman, 1992). 

 

PEMBAHASAN  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick 

Model pembelajaran kooperatif  tipe Talking Stick (Tongkat Berbicara) 

adalah metode yang digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak 

semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum pada 

pertemuan antar suku. Model pembelajaran ini juga diterapkan di sekola dasar SD 

Negeri Keil Palapi. Tongkat berbicara telah digunakan selama berabad-abad oleh 

suku indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Tongkat 

berbicara sering digunakan kalangan dewan untuk menentukan siapa yang berhak 

berbicara. Tongkat berbicara ini akan ditahan pada saat orang ingin 

menyampaikan pendapatnya, dan ketika selesai menyatakan pendapat, maka 

tongkat ini digilir kembali untuk melalui satu orang kepada orang yang lainnya 

sampai semua dapat berbicara atau menyatakan pendapatnya (Hogan, 2007: 209). 

Talking stick merupakan model pembelejaran kelompok dengan menggunakan 

bantuan tongkat dan hal ini sudah digunakan dalam pembelajran di ruang kelas. 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking stick guru membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa secara 

heterogen (pertimbangan keakraban, kecerdasan, persahabatan, atau minat yang 

berbeda). Model ini cocok digunakan untuk semua kelas maupun tingkatan 

umur.Huda (2013: 225) mengemukakan sintaks metode Talking Stick sebagai 

berikut: 1) Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya ± 20 cm; 2) Guru 

menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari; 3) Guru memberi kesempatan 

kepada kelompok untuk membaca dan mempelajari materi pelajaran; 4) Peserta 

didik berdiskusi membahasa masalah yang terdapat dalam wacana; 5) Peserat 

didik menutup isi bacaan; 6) Guru mengambil tongkat dan memberikannya 

kepada salah satu siswa; 7) Sambil menyanyi siswa yang memegang tongkat 

harus menjawab pertanyaan dari guru, demikian seterusnya hingga sebagian besar 

peserta didik dapat pertanyaan dari guru; 8) Peserta didik bersama dengan guru 

menyimpulkan materi pelajaran; 9) Guru melakukan evaluasi/penilaian (tes tulis); 

10) Menutup pelajaran. Suprijono (2009: 125) menambahkan bahwa langkah-

langkah pelaksanaan tipe talking stick sebagai berikut: 1) Guru menyiapkan 

sebuah tongkat; 2) Guru memberikan kepada siswa untuk membaca dan 

mempelajari materi pada pegangan/buku paketnya; 3) Setelah selesai membaca 

buku dan mempelajarinya guru mempersilakan siswa untuk menutup bukunya; 4) 

Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu siswa, kemudian 

siswa yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru 
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demikian seterusnya, ketika stick bergulir dari siswa ke siswa lainnya, seyogyanya 

diiringi musik (kreatifitas guru); 5) Guru memberikan kepada siswa melakukan 

refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya; 6) Guru memberikan ulasan 

terhadap seluruh jawaban yang diberikan siswa. Selanjutnya bersama-sama siswa 

merumuskan kesimpulan. 

 
Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick menurut Huda 

(2013: 227) yaitu: 1) Melatih kesiapan peserta didik; 2) Melatih keterampilan 

membaca dan memahami materi dengan cepat; 3) Melatih konsentrasi untuk tetap 

siap dalam situasi apapun. Namun pada kondisi tertentu bagi peserta didik yang 

secara emosional belum terlatih untuk berbicara dihadapan guru, model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking stick ini perlu dipertimbangkan. Sedangkan 

Djamalu (2013: 23) mengemukakan kelebihan model Talking Stick yaitu: 1) 

Menguji kesiapan siswa; 2) Melatih membaca dan memahami dengan cepat; 3) 

Agar lebih giat belajar atau belajar terlebih dahulu. Sedangkan kekurangan model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick  yaitu: membuat siswa gelisah dan 

dapat menimbulkan kegaduhan dalam kelas jika tidak dikontrol dengan baik oleh 

guru. 

 

Media Pohon Matematika 

Kreativitas peserta didik dapat dikembangkan dengan bantuan media pohon 

matematika karena pendekatan dalam media pohon matematika ini memadukan 

dua pendekatan yang dijalankan secara bersamaan yaitu problem posing dan open 

ended (Herawati, 2013: 18). Problem posing dan open ended dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena karakteristik 

pada dua pendekatan ini adalah memberikan peserta didik ruang untuk berpikir 

secara bebas. Pendekatan problem solving menunjukkan peserta didik pada suatu 

masalah yang diajukan, sedangkan pendekatan open ended menunjukkan peserta 

didik untuk mencari solusi atau pemecahan masalah yang tidak tunggal tetapi 

berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

Kebebasan peserta didik menentukan jawaban dengan berbagai alternatif harus 

diperoleh secara logis dan rasional (Subanji, 2013: 140). 

Proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media 

pohon matematika merupakan cara yang tidak lazim digunakan seperti cara 

konvensional dimana soal-soal yang diberikan selama ini kepada peserta didik 

hanya menentukan nilai, menghitung, menyederhanakan, dan menggambar, akan 
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tetapi dalam proses pembelajaran dengan media pohon matematika, peserta didik 

mengkontruksi soal atas jawaban yang sudah disediakan atau menentukan 

berbagai jawaban yang soalnya memiliki berbagai jawaban alternatif. Pada media 

pohon matematika ini, guru menyajikan pohon sebagai pokok bahasan, ranting 

sebagai masalah atau alternatif jawaban. Jika ranting berisi masalah, maka peserta 

didik mencari jawabannya sebagai daun yang jawabannya open ended, dan jika 

ranting berisi jawaban, maka peserta didik mengkontruksi soal di daunnya 

(Subanji, 2013: 141).Soal matematika pada operasi bilangan bulat yang sering kita 

temukan dalam pembelajaran matematika adalah soal yang sifatnya close ended 

misalnya 2+3-(-3). Hal ini sering ditemukan pada setiap operasi hitung bilangan 

bulat model soal tersebut. Soal yang seperti ini tidak memungkinkan peserta didik 

dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya karena tidak ada kebebasan bagi 

peserta didik untuk menentukan dan mencari cara lain untuk menentukan 

jawabannya. Model pembelajaran yang konvensional menjadi model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka soal tersebut harus diubah dalam 

bentuk open ended sehingga peserta didik dapat menentukan berbagai jawaban 

atas masalah yang diberikan.  

 
Pohon matematika bilangan bulat tersebut dapat mengarahkan pesrta didik 

untuk mengkontruksi daun dengan cara menyusun penjumlahan tiga bilangan 

bulat yang hasilnya -2, seperti 4+(-5)+(-1) dan -8+4+2, contoh lain adalah hasil 

pengurangan dua bialangan bulat adalah -3, seperti 6-9 dan 6-3, untuk 

mengkontruksi pohon matematika tersebut, peserta didik harus memahami konsep 

bilangan bulat dan pengoperasiannya yang merupakan prasyarat peserta didik 

untuk menjawab soal yang akan diberikan selanjutnya. selain itu, pesereta didik 

harus berpikir lebih dalam untuk mengaitkan antara konsep, masalah, dan jawaban 

yang telah disediakan. Peserta didik tidak cukup hanya mengingat prosedurnya 

seperti yang dicontohkan oleh guru, akan tetapi bagaimana peserta didik 

mengetahui antar keterkaitan konsep, masalah, dan jawaban penyelesaiannya. 

Adanya media pohon matematika ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Talking Stick Berbantuan Media Pohon 

Matematika 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick berbantuan 

media pohon matematika memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 1) Guru 

menyiapkan tongkat; 2) Guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari; 3) 

Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk mempelajari kembali materi 

pelajaran yang telah disampaikan; 4) Guru memberikan tugas kelompok untuk 

didiskusikan, anggota yang sudah mengerti lebih awal membantu teman 

kelompoknya untuk memecahkan permasalahan bersama; 5) Peserta didik 

menutup buku pelajaran dan mengambil tongkat dari guru; 6) Sambil menyanyi, 

peserta didik yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaan secara tertulis 
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dari guru, demikian seterusnya hingga seluruh peserta didik mendapatkan 

pertanyaan dari guru; 7) Peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan materi 

pelajaran; 8) Guru melakukan evaluasi tertulis secara individu dan menutup 

pelajaran. Langkah keempat dari sintaks model kooperatif tipe talking stick adalah 

guru memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan. Anggota yang sudah 

mengerti lebih awal membantu teman kelompoknya untuk memecahkan 

permasalahan bersama. Untuk memberikan tugas kelompok yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, maka guru perlu 

memberikan kegiatan yang dapat memfasilitasi peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. Kegiatan dapat dilakukan dengan penggunaan media pohon 

matematika (Subanji, 2013: 145). 

 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah kemampuan peserta didik 

untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, kreatif dalam membuat 

pemecahan masalah, berinovasi menemukan dan merancang alternatif pemecahan 

masalah, mampu berkomunikasi dengan baik dalam kelompok, serta dapat 

berkolaborasi satu sama lain dalam kelompok, dan memiliki informasi dan media. 

Akbar (2015: 11) Kemampuan keterampilan berpikir yang dijelaskan taksonomi 

Bloom secara bertingkat dari berpikir rendah (LOTS) menuju berpikir tinggi 

(HOTS) adalah sebagai berikut: 1) pengetahuan (knowledge), 2) pemahaman 

(comprehension) yaitu kemampuan menjelaskan dengan kata-kata sendiri seperti 

menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi, dan mengartikan 

gambar pada media pohon matematika. Pengetahuan dan pemahaman merupakan 

berpikir tingkat rendah (LOTS), sedangkan berpikir tingkat tinggi (HOTS), 1) 

penerapan (application) yaitu kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan 

pemecahan masalah pada media pohon matematika, menggunakan kaidah, 

prinsip, prosedur, dan metode pemecahan masalah, 2) analisis (analysis) yaitu 

kemampuan memisahkan, membedakan, merinci bagian-bagian, serta hubungan 

antar bagian, 3) sintesis (synthesis) yaitu kemampuan menyususn seperti rencana 

alternatif jawaban, dan 4) evaluasi (evaluation) yaitu kemampuan menilai 

berdasarkan norma, misalnya menilai hasil jawaban yang open ended. 

Berpikir merupakan bagian dari bernalar, dimana penalaran ini dibedakan 

menjadi penalaran sebagai kemampuan dasar (basic) dan penalaran sebagai 

kemampuan mengingat (recall). Kemampuan dasar adalah kemampuan mngerti 

dan memahami konsep secara utuh dan menilai semua aspek berdasarkan situasi 

atau masalah yang dihadapi. Kemampuan mengingat adalah kemampuan untuk 

menganalisis, mengorganisasikan maslah, serta membuat kesimpulan yang valid. 

Berpikir kritis merupakan proses berpikir yang menggabungkan seluruh tingkatan 

proses berpikir pada taksonomi Bloom. Johnson (2014: 183) mengatakan bahwa 

proses yang jelas dan terarah yang digunakan dalam kegiatan mental serta 

kemampuan berpendapat secara terorganisasi dinamakan proses berpikir kritis. 

Contoh proses berpikir kritis yaitu memecahkan permasalahan, pengambilan 

keputusan, menganalisis pendapat, serta melakukan penelitian ilmiah.Pendapat 

lain dikemukakan oleh Darmadi (2011: 81) bahwa proses berpikir kritis merupaka 

proses bernalar secara sistematis dalam memecahkan masalah, menarik 

keputusan, menguatkan keyakinan atas temuan, menganalisis asumsi, serta 

pencarian secara ilmiah. Fisher (2009: 10) menambahkan sebagai keterampilan 
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aktivitas dalam menginterpretasi dan mengevaluasi terhadap observasi hasil 

pengamatan, komunikasi, dan informasi temuan. Dalam pembelajaran matematika 

agar peserta didik dapat meningkatkan proses berpikir kritis maka proses mental 

sangat penting dipersiapkan karena memperhatikan, mengelompokkan, memilah 

dan meyeleksi, serta memutuskan dan pengambilan keputusan tidak dapat 

dilakukan ketika proses mental tidak dipersiapkan dengan sempurna. Proses 

berpikir kritis guru mengarahkan peserta didik untuk membantu proses berpikir 

dalam menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan solusi langsung terhadap 

suatu permasalahan, akan tetapi mengarahkan peserta didik untuk melakukan 

tindakan, berpikir dan bekerja, serta menentukan keterkaitan antar sesuaitu yang 

lain secara akurat (Sa’dijah dan Sukoriyanto, 2013: 72). 

Ennis (Kusnawa, 2012: 197) mengatakan bahwa sesorang dikatakan berpikir 

kritis apabila memiliki enam criteria berpikir yaitu penyederhanaan, kelengkapan, 

nilai, dipahami, kesesuaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari, serta pemasangan 

bawahan di bawah atas jika dimungkinkan. Selain itu, standar berpikir kritis 

menurut Richard Paul (Kusnawa, 2012: 206) adalah adanya kejelasan (clarity), 

presisi (precision), spesial (special),akurat (accuracy), relevan (relevance), 

konsisten (consistency), logis (logic), mendalam (dept), kelengkapan 

(completeness), signifikan (significance), kecukupan (adequacy), dan keadilan 

(fairness). Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

bernalar untuk mengidentifikasi masalah terhadap fakta, menganalisis fakta, serta 

mengevaluasi dan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis untuk 

memperoleh suatu kesimpulan secara tepat dengan memperhatikan criteria standar 

berpikir kritis merupakan kemampuan peserta didik berpikir kritis yang tepat. 

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik dapat dilakukan 

dengan mebiasakan peserta didik menyelesaikan masalah dengan cara yang 

diyakini kebenarannya berdasarkan prinsip ilmiah dan juga pengajuan soal-soal 

berpikir kritis guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar. 

Indikator berpikir kritis menurut Wade (Filsaisme dan Dennis, 2008) 

membagi dalam tujuh bagian yaitu: 1) mengajukan pertanyaan, 2) 

mengidentifikasi masalah, 3) menguji fakta-fakta, 4) menganalisis asumsi, 5) 

menghindari penalaran emosional, 6) menghindari simplikasi yang berlebihan, 7) 

mempertimbangkan interpretasi dan mentoleransi penafsiran yang bermakna 

ambigu. Facione (2016) mengemukakan kemampuan berpikir kritis meliputi: 1) 

interpretasi dalam memahami, 2) mengekspresikan maksud dari suatu pernyataan 

atau masalah matematika, 3) analisis informasi melalui identifikasi hubungan 

antar konsep dalam menyusun rencana penyelesaian masalah, 4) evaluasi untuk 

menilai kredibilitas pernyataan dan menilai kekuatan logis penyelesaian masalah 

yang dilakukan, 5) inferensi yaitu menarik kesimpulan yang logis dengan alasan 

pemilihan pernyataan kesimpulan, penjelasan, dan regulasi mandiri. 

Indikator-indikator berpikir kritis dalam prakteknya dapat bersatupadu atau 

membentuk suatu kegiatan yang terpisah. Berdasarkan sumber tersebut di atas, 

maka indikator kemampuan berpikir kritis serta kegiatan setiap indikator berpikir 

kritis dapat dirinci sebagai berikut: 1) mengidentifikasi (mengobservasi 

permasalahan, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi permasalahan); 2) 

mengklarifikasi (membuat dan mencatat hal penting yang diketahui, serta 

membuat hipotesa); 3) menganalisis fakta (mengungkapkan fakta masalah, 

menguji fakta, menemukan bias, memberikan pertimbangan); 4) memecahkan 
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masalah (memilih argument logis dan akurat, menggunakan strategi yang efektif, 

mengaplikasikan konsep, menggunakan langkah penyelesaian secara logis dan 

sistematis); 5) mengevaluasi (melakukan sintesis, merefleksi, memberikan 

argument, mengaitkan konsep, mengembangkan syarat); dan 6) menginferensiasi 

serta menyimpulkan (menggeneralisasikan, menentukan akibat dari pernyataan 

yang dijadikan suatu keputusan akhir, menemukan analogi). 

Hasil penelitian terkait dengan penerapan model pembeajaran kooperatif 

dan media untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

diantaranya adalah penelitian oleh: 1) Kimberly Fujioka (1998) The Talking Stick: 

An American Indian Tradition in the ESL Classroom menyimpulkan bahwa 

Talking Stick dapat meningkatkan frekuensi berbicara dan mendengrakan bagi 

kelas ESL Universitas Asia yang mana mahasiswanya memiliki keanekaragaman 

dari budaya dan bangsa yang berbeda; 2) A. Sochibin, P. Dwijananti, dan P. 

Marwoto (2009) Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terpimpin untuk 

Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SD 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri terpimpin dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dan menumbuhkembangkan keterampilan berpikir 

kritis siswa kelas IV SD pokok bahasan air dan sifatnya; 3) B. Hartati (2010) 

Pengembangan Alat Peraga Gaya Gesek untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa SMA. Hasil pengujian alat menunjukkan bahwa secara 

signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan hasil belajar 

dengan uji t diperoleh thitung=5,389 dengan taraf signifikan 0,05 dan hasil belajar 

praktikum meningkat dari 65,24 menjadi 70,63; 4) Tia Ristiasari, Bambang 

Priyono, dan Sri Sukaesih (2012) Model Pembelajaran Problem Solving dengan 

Mind Mapping terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Hasil penelitian 

diperoleh peningkatan tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen 

sebesar 0,40 (sedang) dan kelas control sebesar 0,23 (rendah). Hasil uji t tes 

menunjukkan kemampuan berpikir kritis kelas ekperimen dan kelas control 

berbeda signifikan dan penerapan model pembelajaran problem solving dengan 

mind mapping berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis di SMP Negeri 6 

Temanggung; 5) A. B. Susilo (2012) Pengembangan Model Pembelajaran IPA 

Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Berpikir Kritis Siswa 

SMP. Hasil belajar kemampuan berpikir kritis kelas uji coba mengalami 

peningkatan dari 61,53 menjadi 80,24. Uji signifikan hasil belajar kognitif 

diperoleh nilai thitung=11,76 dan harga ttabel=1,69 sehingga perangkat 

pembelajaran IPA berbasis masalah yang dikembangkan mampu meningkatkan 

motivasi dan kemampuan berpikir kritis siswa; 6) S. M. Ningsih, Bambang S. dan 

A. Sopyan (2012) Implementasi Model Pembelajaran Process Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa. Berdasarkan hasil tes diperoleh hasil kemampuan berpikir kritis siswa 

yaitu 75% kategori sangat kritis, 18,75% kategori kritis, dan 6,25 kategori cukup 

kritis. Sedangkan hasil observasi menunjukkan 18,75 siswa berkategori kritis dan 

81,25 kategori cukup kritis, dengan nilai rata-rata psikomotorik siswa 90,89 dan 

afektif 87,11. Simpulan POGIL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa pada pokok bahasan kalor; 7) Husnaeni (2016)The Enhancement of 

Mathematical Critical Thinking Ability ofAliyah Madrasas Student Model Using 

Gorontalo by InteractiveLearning Setting Cooperative Model. Hasil penelitian 

menunjukkan Model pembelajaran ISLC lebih baik dalam meningkatkan 
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kemampuan berpikir kritis matematika pada peserta didik dari pada pembelajaran 

konvensional, serta dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis matematika; 8) Linda M. Murawski (2014) Critical Thinking in the 

Classroom and Beyond berkesimpulan mengajar dan melatih siswa untuk berpikir 

kritis dalam pembelajaran dapat menjadikan siswa lebih aktif mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan menantang, berpartisipasi secara intens, serta dapat bekerja 

tim dengan baik; 9) Asih (2016) Pembelajaran Materi Pembagian Pecahan dengan 

Pendekatan Realistic Mathematics untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Siswa. Hasil kesimpulan Hasil kemampuan berpikir siswa yang diperoleh pada 

siklus I sebesar 63,63% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

86,36%; 10) Nartini Lestari, Sukiswo Supeni Adi, dan Hartono (2016) 

Keefektifan Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Pohon Masalah 

dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP. Berdasarkan hasil 

uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan PBL berbantuan pohon masalah lebih tinggi dari pada kemampuan 

berpikir kritis siswa dengan ekspositori.; dan 11) Maskur Hairil Anwar (2017) 

Penerapan model pembelajaran kooperatif STAD berbantuan media pohon 

matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V C SD 

Negeri 001 Loa Janan menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil 

kemampuan berpikir siswa dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

berbantuan media pohon matematika. Pada siklus Iyaitu 41,37% dengan 

perolehan nilai klasikal 65,61 meningkatkan secara signifikan pada siklus II 

mencapai 86,20% dengan nilai perolehan rata-rata yaitu 78,6. 

Perbedaan  hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas 

dengan penelitian yang dilakukakan oleh penulis terdapat pada penggabungan 

antara model dan media dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe talking stick berbantuan media pohon matematika yang tidak dapat 

dipisahkan karena merupakan bagian yang saling melengkapi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif dari hasil observasi yang menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik.Talking Stick adalah 

model pembelajaran dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib 

menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materinya. 

Karakter peserta didik di sekolah dasar yang masih berfikir konkrit cenderung 

membutuhkan bantuan untuk mengemukakan pendapatnya. Ketika hal ini sudah 

dapat dilakukan oleh peserta didik maka indikator kemampuan berpikir kritis 

peserta didik dapat terlaksana dan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

meningkat.Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kecil Palapi Provinsi Sulawesi 

Barat. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas V SD Negeri Kecil Palapi 

yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 orang peserta didik laki-laki dan 6 

orang peserta didik perempuan.Alasan pemilihan materi yang akan diteliti karena 

dari hasil temuan saat diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick 

berbantuan media pohon matematika munculindikator berpikir kritis pada materi 

operasi hitung bilangan bulat.Sejatinya antara model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Stick  berbantuan media pohon matematika keduanya memiliki hubungan 

timbal balik karena kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat diatasi dalam 

penerapan model pembelajaran talking stick dengan menggunakan bantuan media 

pohon matematika. Proses belajar pada peserta didik terjadi karena adanya sesuatu 

pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Sanjaya (2008: 229) 
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mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas mental seseorang yang 

sedang berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan 

tingkah laku yang positif. Adanya model pembelajaran kooperatif tipe Talking 

Stick berbantuan media pohon matematika sebagai salah satu sumber belajar bagi 

peserta didik maka kemampuan berpikir kritis peserta didik akan meningkat dari 

perubahan tingkah laku peserta didik setelah belajar serta dapat dilihat dari hasil 

belajar peserta didik setelah pemberian tes baik lisan maupun tertulis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Seorang guru ingin memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta 

didik. Kendala dalam memberikan strategi dan model apa yang baik untuk peserta 

didik serta pemilihan media sering dihadapi. Salah satu kegiatan untuk mengatasi 

kendala tersebut adalah guru dapat merancang pembelajaran dengan 

memadupadankan antara model pembelajaran dengan media yang digunakan. Hal 

ini merupakan salah satu jawaban untuk menjawab tantangan masa depan seorang 

guru dalam mengasah kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi 

personal, dan kompetensi kemampuan sosial secara seimbang.Menerapkan suatu 

model pembelajaran kooperatif tipeTalking Stick yang dipadupadankan dengan 

bantuan media pohon matematika merupakan pembelajaran kelompok yang 

dibentuk dari peserta didik yang sifatnya heterogen sesuai dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 1) Guru menyiapkan tongkat; 2) Guru menyiapkan 

materi pokok yang akan dipelajari; 3) Guru memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan; 4) 

Guru memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan, anggota yang sudah 

mengerti lebih awal membantu teman kelompoknya untuk memecahkan 

permasalahan bersama; 5) Peserta didik menutup buku pelajaran dan mengambil 

tongkat dari guru; 6) Sambil menyanyi, peserta didik yang memegang tongkat 

harus menjawab pertanyaan secara tertulis dari guru, demikian seterusnya hingga 

seluruh peserta didik mendapatkan pertanyaan dari guru; 7) Peserta didik bersama 

dengan guru menyimpulkan materi pelajaran; 8) Guru melakukan evaluasi tertulis 

secara individu dan menutup pelajaran. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa indikator berpikir kritis siswa yaitu menginterpretasikan permasalahan, 

menganaliiss fakta, memecahkan masalah, mengevaluasi, dan menyimpulkan, 

muncul pada saat pembelajaran. Hasil dari temuan ini disarankan bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas V SD Negeri Kecil 

Palapi Provinsi Sulawesi Barat dapat diterapkan model pembelajaran talking stick 

berbantuan media pohon matematika dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

oleh kurikulum yang berlaku saat ini maupun untuk masa mendatang dapat 

tercapai. 
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SOAL CERITA BERDASARKAN TAHAPAN POLYA  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan 

siswa kejar paket B Pondok Pesantren Darutta’lim Wadda’wah 

Bumiayu Kota Malang dalam menjawab soal cerita sistem persamaan 

linier dua variabel berdasarkan tahapan Polya. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 

penelitian diambil tiga siswa dari 20 siswa yang terdiri dari satu siswa 

berkemampuan tinggi, satu siswa berkemampuan sedang, dan satu 

siswa berkemampuan rendah. Hasil penelitian ini adalah (1) siswa 

berkemampuan tinggi tidak melakukan kesalahan, (2) siswa 

berkemampuan sedang melakukan kesalahan yaitu salah dalam 

mengubah soal kedalam bentuk persamaan linier, dan salah dalam 

pengoperasian bilangan, (3) siswa berkemampuan rendah melakukan 

kesalahan yaitu salah dalam mengubah soal kedalam bentuk 

persamaan linier, salah dalam pengoperasian bilangan, dan tidak 

menuliskan jawaban akhir dengan lengkap.  

Kata Kunci: kesalahan siswa, soal cerita, SPLDV  

 

Banyak siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal cerita. Kesulitan 

tersebut disebabkan kemampuan verbal siswa untuk mencerna kalimat soal cerita 

masih rendah serta pemahaman tentang materi prasyarat masih kurang (Ruhyana, 

2016). Kesulitan siswa dalam menjawab soal cerita ditandai dengan adanya 

kesalahan yang dilakukan. Jenis kesalahan yang biasanya dilakukan siswa adalah 

kesalahan konsep, kesalahan prinsip, dan kesalahan operasi (Zulfa, 2017; Umam, 

2014; dan Rahmania & Rahmawati, 2016). Menurut Fatahillah, dkk (2017) jenis-

jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal cerita adalah pada 

tahapan memahami soal (comprehension), siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada tahapan transformasi (transformtion), 

siswa tidak menggunakan operasi yang tepat dalam menyelesaikan soal. Pada 

tahapan kemampuan proses (proses skill), siswa salah dalam menggunakan aturan 

matematika. Pada tahapan penulisan jawaban (encoding), siswa salah dalam 

menuliskan satuan dari jawaban akhir, dan tidak menuliskan kesimpulan. Menurut 

Rahardjo & Astuti (2011:14) kesalahan-kesalahan siswa dalam menjawab soal 

cerita diantaranya adalah kesalahan memahami maksud soal, kesalahan dalam 

mengubah soal kedalam bentuk matematika, dan kesalahan menafsirkan jawaban 

dari model matematika.  

 Salah satu cara untuk mengatasi kesalahan-kesalahan siswa dalam 

menjawab soal cerita adalah dengan melatih siswa menyelesaiakan soal 

menggunakan tahapan Polya. Ada empat tahapan memecahkan masalah menurut 

Polya (1985) yaitu; memahami soal, merencanakan pemecahan, melaksanakan 

rencana, dan memeriksa kembali.  
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Materi sistem persamaan linier dua variabel adalah salah satu materi yang 

diajarkan di SMP. Banyak siswa SMP mengalami kesulitan dalam menjawab soal 

cerita yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. 

Menurut Puspitasari, dkk (2015) kesulitan siswa dalam menjawab soal cerita 

SPLDV adalah kesulitan memisalkan istilah variabel, kesulitan mengubah soal 

kedalam bentuk matematika, dan kesulitan melakukan operasi. Menurut 

Wulandari, dkk (2016) kesulitan siswa dalam menjawab soal SPLDV antara lain: 

tidak mampu menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tidak 

dapat membuat model matematika, dan kurang teliti dalam mengerjakan soal. 

Puspitasari, dkk (2015) dan Fatimah & Khotimah (2015) menambahkan faktor 

penyebeb kesulitan siswa adalah kurangnya penguasaan konsep SPLDV, 

kurangnya ketekunan, kurangnya ketelitian ketika mengerjakan soal, dan belum 

menguasai prosedur penggunaan eliminasi dan substitusi.  

Kesulitan siswa pada materi sistem persamaan linier dua variabel dapat 

diketahui dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa ketika menjawab soal. 

Menurut Idris, dkk (2015), kesulitan yang dialami siswa pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel ditandai dengan adanya kesalahan-kesalahan dalam 

menjawab soal pada materi tersebut. Idris, dkk (2015) juga menambahkan 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan dalam merumuskan 

model matematika, kesalahan dalam menggunakan sifat penambahan dan 

perkalian pada persamaan, dan kesalahan dalam melakukan operasi pada bilangan.  

 Dari pernyataan-pernyataan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan 

guru matematika di sekolah kejar paket B Pondok Pesantren Darutta’lim 

Wadda’wah Bumiayu Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh 

informasi bahwa 85% siswa melakukan kesalahan ketika menjawab soal cerita 

pada materi sistem persamaan linier dua variabel. kesalahan yang dilakukan siswa 

antara lain: salah dalam mengubah soal kedalam bentuk matematika, dan salah 

dalam mengoperasikan bilangan. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Palunsu, 

dkk (2015) memperoleh hasil bahwa kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak 

menuliskan jawaban akhir dengan lengkap, salah dalam memahami soal, tidak 

dapat mengubah soal kedalam bentuk matematika, salah dalam pengoperasian 

bilangan, dan prosedur pekerjaan siswa tidak lengkap. Penelitian  Palunsu, dkk 

(2015) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu menganalisis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan siswa kejar paket B Pondok 

Pesantren Darutta’lim Wadda’wah Bumiayu Malang dalam menjawab soal cerita 

pada materi sistem persamaan linier dua variabel berdasarkan tahapan Polya.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskritif dengan pendekatan 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa Kejar Paket B Pondok Pesantren 

Darutta’lim Wadda’wah Bumiayu Kota Malang sebanyak 20 siswa. Siswa 

tersebut telah mendapatkan pembelajaran materi sistem persamaan linier dua 

variabel dan berada pada kategori berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Sebanyak 15% siswa berkemampuan tinggi, 45% siswa berkemampuan sedang, 

dan 40% siswa berkemampuan rendah.  
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Untuk memudahkan dalam pembahasan maka peneliti menggunakan 

pengkodean subjek, diantaranya adalah: kode SR untuk subjek berkemampuan 

rendah, SS untuk subjek berkemampuan sedang, dan ST untuk subjek 

berkemampuan tinggi. Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

dalam menjawab soal yang diberikan, maka peneliti mengacu kepada 4 tahap 

dalam menyelesaikan masalah menurut Polya (1992) yaitu: Memahami Soal, 

Merencanakan Pemecahan, Melaksanakan Rencana, dan Memeriksa Kembali  

Pada penelitian ini, dibuat kategori kesalahan siswa dalam menjawab soal 

cerita  yaitu: salah dalam mengubah soal kedalam bentuk persamaan linier, salah 

dalam pengoperasian bilangan, dan tidak menuliskan jawaban akhir dengan 

lengkap. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan tes dan 

wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi 

metode yaitu membandingkan data hasil tes dengan data hasil wawancara. 

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari 

tiga tahapan sebagai berikut (1) Mereduksi data, yaitu rangkaian proses yang 

meliputi kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, dan 

pentransformasian data yang diperoleh mulai dari awal pengumpulan data sampai 

penyusunan laporan penelitian. Data-data yang diperoleh pada pengumpulan awal 

data adalah data hasil tes siswa dan data hasil wawancara. Data-data tersebut 

direduksi untuk menentukan data yang digunakan sebagai data awal dari subjek 

penelitian. (2) Menyajikan data, yaitu penjabaran tentang kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menjawab soal cerita. (3) Menarik kesimpulan, yaitu 

memberikan penjelasan makna dari data yang telah disajikan. Data yang disajikan 

dalam bentuk penjabaran atau penggambaran dari kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti memberikan soal tes mengenai materi sistem persamaan linier dua 

variabel dalam bentuk soal cerita kepada 20 siswa calon subjek penelitian. Soal 

yang diberikan yaitu: Empat tahun yang lalu umur Adi 8 tahun. Jika diketahui 

umur Adi dua kali umur Ahmad. Berapa umur Ahmad sekarang?  

Dari 20 siswa yang menjawab soal, diambil satu siswa berkemampuan 

tinggi (ST), satu siswa berkemampuan sedang (SS), dan satu siswa 

berkemampuan rendah (SR). Jawaban siswa dalam menjawab soal disajikan di 

bawah ini. 

   

Hasil Pekerjaan ST 

Hasil pekerjaan ST dalam menjawab soal yang diberikan oleh peneliti 

akan ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut  

 
Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan ST 
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Di bawah ini akan dipaparkan pekerjaan ST pada tahap memahami soal, 

tahap merencanakan pemecahan, tahap melaksanakan rencana, dan tahap 

memeriksa kembali.  

a) Tahap memahami soal 

Dari Gambar 1.1 dapat diketahui ST tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, sehingga peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui tindakan ST pada tahap memahami soal. Kegiatan wawancaranya 

sebagai berikut: 
P: “coba sebutkan apa yang diketahui dalam soal”! 

S: “yang diketahui itu... empat tahun yang lalu umur Adi delapan tahun, berarti umur Adi 

sekarang adalah 12 tahun” 

P: “bagaimana kamu tahu bahwa umur Adi sekarang adalah 12 tahun?” 

S: “kan empat tahun yang lalu umur Adi delapan tahun pak, berarti untuk mengetahui umur Adi 

sekarang, tinggal menambahkan empat dengan delapan yaitu 12, sehingga umur Adi 

sekarang adalah 12 tahun”. 

P: “mengapa harus dicari umur Adi sekarang?” 

S: “karena yang ditanyakan adalah umur Ahmad sekarang, makanya saya harus mencari umur 

Adi yang sekarang”.   

P: “oke, kembali ke pertanyaan awal, apakah ada lagi yang diketahui dari soal selain umur Adi 

sekarang 12 tahun?” 

S: “ada pak, yaitu umur Adi adalah dua kali umur Ahmad” 

P: ”masih ada yang diketahui dari soal?” 

S: “tidak ada pak” 

P: “coba kamu sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal?” 

S: “yang dinyakan ya itu tadi pak... berapa umur Ahmad sekarang?” 

P: “itu saja, apa ada lagi?” 

S: “tidak ada pak” 

P: “pada lembar kerjamu mengapa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan?” 

S: “biar cepat saja pak, makanya langsung menulis 8 + 4 = 12, kemudian saya langsung misalkan 

umur Adi = a dan umur Ahmad = h.  

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ST mampu memahami 

soal dengan baik. ST mampu menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan benar. ST menyebutkan yang diketahui dari soal 

adalah umur Adi sekarang 12 tahun yaitu diperoleh dari 8 + 4 dan diketahui 

bahwa umur Adi adalah dua kali umur Ahmad. ST menyebutkan bahwa yang 

ditanyakan dalam soal adalah berapa umur Ahmad sekarang. Pada tahap ini ST 

tidak melakukan kesalahan disebabkan mampu memahami soal dengan baik. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Fitria (2013) yang menyatakan 

bahwa banyak siswa melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada soal cerita disebabkan siswa belum 

memahami soal dengan baik.   

b) tahap merencanakan pemecahan 

Pekerjaan ST ketika melakukan tahap merencanakan pemecahan akan 

ditunjukkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.2 pekerjaan ST pada tahap merencanakan pemecahan 
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Dari Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa ST mampu merencanakan 

pemecahan, namun ST tidak menuliskan persamaan 𝑎 = 12. Hal ini disebabkan 

ST lupa untuk menuliskan 𝑎 = 12. Berikut wawancaranya” 
P: “untuk persamaannya hanya 𝑎 = 2ℎ ya?” 

S: “sebenarnya ada lagi pak, yaitu 𝑎 = 12” 

P: “mengapa kamu tidak menuliskan persamaan 𝑎 = 12 dilembar kerjamu?” 

S: “lupa pak, terburu-buru”  

 Pada tahap ini ST mampu merencanakan pemecahan dengan benar. ST 

memisalkan umur Adi = a dan umur Ahmad = h, serta menuliskan persamaan 𝑎 =
2ℎ, namun pada tahap ini ST tidak menuliskan semua persamaan yang diketahui 

seperti 𝑎 = 12 disebabkan tergesa-gesa dalam menjawab soal sehingga ST lupa 

untuk menulis persamaan 𝑎 = 12. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Suhita (2013) yang menyatakan bahwa dalam menjawab soal cerita siswa banyak 

melakukan kesalahan pada pemodelan soal yang diberikan dan salah satu faktor 

penyebabnya adalah siswa kurang menguasai konsep dari soal. Kemudian 

Abdurrahman (2006) juga mengungkapkan dalam membuat suatu model 

matematika dari soal cerita merupakan suatu hal yang tergolong sulit karena 

setiap jenis masalah memiliki model dan karakteristik yang berbeda sehingga 

banyak siswa melakukan kesalahan. Pada tahap ini ST tidak melakukan 

kesalahan. 

c)  tahap melaksanakan rencana 

Pekerjaan ST ketika melakukan tahap melaksanakan rencana akan 

ditunjukkan pada Gambar 1.3 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.3 Pekerjaan ST pada tahap melaksanakan rencana 

Berdasarkan pekerjaan ST yang ditunjukkan pada Gambar 1.3 dapat 

diketahui bahwa ST mampu melaksanakan rencana dengan baik. ST 

mensubstitusikan 12 yang merupakan umur Adi sekarang ke persamaan 𝑎 = 2ℎ 

sehingga menjadi 12 = 2ℎ, kemudian ST membagi 12 dengan 2 untuk 

mengetahui umur Ahmad sekarang, dan ST menyimpulkan bahwa umur Ahmad 

sekarang adalah 6 tahun. ST mampu melakukan operasi aljabar dengan baik. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rindayana & Chandra (2012) yang 

menyatakan bahwa dalam menyelesaikan soal cerita masih banyak siswa 

melakukan kesalahan pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian pada bentuk aljabar. Pada tahap ini ST tidak melakukan kesalahan. 

d) tahap memeriksa kembali 

untuk mengetahui ST melakukan tahap memeriksa kembali maka peneliti 

melakukan wawancara, adapun wawancaranya adalah sebagai berikut: 
P: “setelah kamu mengetahui bahwa umur Ahmad adalah 6 tahun, apakah kamu mengecek 

kembali jawaban kamu?” 

S: “tidak pak, saya langsung mengumpulkannya” 

P: “kenapa kamu tidak mengecek kembali jawaban yang diperoleh dengan mensubstitusikan ke 

dalam persamaan 𝑎 = 2ℎ” 

S: “tidak pak, karena saya yakin jawaban saya sudah benar”  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ST tidak 

melakukan tahap memeriksa kembali, disebabkan ST sudah merasa yakin bahwa 
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jawabannya sudah benar. Sehingga pada tahap ini tidak dapat diselidiki lebih 

lanjut tentang kesalahan yang dilakukan ST. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa: a) pada tahap memahami soal, ST 

tidak melakukan kesalahan, b) pada tahap merencanakan pemecahan, ST tidak 

melakukan kesalahan, c) pada tahap melaksanakan rencana, ST tidak melakukan 

kesalahan, d) pada tahap memeriksa kembali, tidak dapat diselidiki lebih lanjut 

tentang kesalahan yang dilakukan ST disebabkan ST tidak melakukan tahap 

memeriksa kembali.  

Hasil Pekerjaan SS 

Hasil pekerjaan SS secara keseluruhan akan ditunjukkan pada Gambar 1.4 

sebagai berikut: 

 
Gambar 1.4 Hasil Pekerjaan SS 

Selanjutnya akan dipaparkan pekerjaan SS pada tahap memahami soal, 

tahap merencanakan pemecahan, tahap melaksanakan rencana, dan tahap 

memeriksa kembali.  

a) tahap memahami soal 

 Dari Gambar 1.4 dapat diketahui SS tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, sehingga peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui tindakan SS pada tahap memahami soal. Berikut wawancaranya: 
P: “coba sebutkan apa yang diketahui dari soal!” 

S: “yang diketahui itu, empat tahun yang lalu umur Adi adalah delapan tahun, dan diketahui 

juga umur Adi dua kali umur Ahmad” 

P: coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!” 

S: “yang ditanyakan adalah berapa umur Ahmad sekarang” 

P: “mengapa kamu tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada lembar 

kerjamu?” 

S: “biar cepat saja pak” 

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SS mampu memahami 

soal dengan baik. SS mampu menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan benar. SS menyebutkan yang diketahui dari soal 

adalah empat tahun yang lalu umur Adi 8 tahun dan umur Adi adalah dua kali 

umur Ahmad. SS menyebutkan bahwa yang ditanyakan dalam soal adalah berapa 

umur Ahmad sekarang. Pada tahap ini SS tidak melakukan kesalahan disebabkan 

mampu memahami soal dengan baik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Fitria (2013) yang menyatakan bahwa banyak siswa melakukan 

kesalahan dalam mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada 

soal cerita disebabkan siswa belum memahami soal dengan baik.  

b) tahap merencanakan pemecahan 

 Hasil pekerjaan SS pada tahap merencanakan pemecahan akan 

ditunjukkan pada Gambar 1.5 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.5 Pekerjaan SS pada tahap merencanakan pemecahan 
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Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui lebih lanjut pekerjaan 

SS pada tahap merencanakan pemecahan. Kegiatan wawancaranya sebagai 

berikut: 
P: “ini 𝑦 = 12 maksudnya apa ya? (sambil menunjuk pekerjaan siswa)” 

S: “maksudnya 𝑦 = 12 adalah bahwa umur Adi sekarang 12 tahun” 

P: “12 tahun itu dari mana?” 

S: “Dari penjumlahan delapan dan empat, kan diketahui bahwa empat tahun yang lalu umur Adi 

delapan tahun, jadi jika ingin mengetahui umur Adi sekarang adalah dengan menambahkan 

delapan dengan empat”. 

P: “mengapa harus diubah menjadi umur Adi sekarang?” 

S: “karena yang ditanyakan umur Ahmad sekarang pak, jadi umur Adi juga harus yang 

sekarang” 

P: “mengapa kamu menuliskan persamaan 𝑦 − 𝑥 = 2?” 

S: “itu saya bingung pak, tidak tahu cara mengubah ke bentuk variabel untuk soal umur Adi dua 

kali umur Ahmad” 

Dari hasil wawancara dan hasil pekerjaan SS pada Gambar 1.5 dapat 

diketahui bahwa SS belum mampu merencanakan pemecahan dengan baik. SS 

menulis persamaan 𝑦 − 𝑥 = 2 seharusnya 𝑦 = 2𝑥. Hal ini disebabkan SS belum 

menguasai materi sistem persamaan linier sehingga SS melakukan kesalahan 

dalam menjawab soal seperti misalnya hanya mampu membuat permisalan 

terhadap soal namun tidak mampu mengubah soal kedalam bentuk persamaan 

dengan benar.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhita (2013) yang 

menyatakan bahwa dalam menjawab soal cerita siswa banyak melakukan 

kesalahan pada pemodelan soal yang diberikan dan salah satu faktor penyebabnya 

adalah siswa kurang menguasai konsep dari soal. Kemudian Abdurrahman (2006) 

mengungkapkan dalam membuat suatu model matematika dari soal cerita 

merupakan suatu hal yang tergolong sulit karena setiap jenis masalah memiliki 

model dan karakteristik yang berbeda sehingga banyak siswa melakukan 

kesalahan. Pada tahap ini SS melakukan kesalahan yaitu salah dalam mengubah 

soal kedalam bentuk persamaan linier.  

c) tahap melaksanakan rencana 

 Hasil pekerjaan SS pada tahap melaksanakan rencana akan ditunjukkan 

pada Gambar 1.6 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.6 Pekerjaan SS pada tahap melaksanakan rencana 

  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan SS pada tahap 

melaksanakan rencana, maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut: 
P: “dari persamaan 12 − 𝑥 = 2 ini (sambil menunjuk hasil pekerjaan siswa) mengapa bisa 

ketemu 𝑥 =
12

2
” 

S: “kan memang jika ingin mencari nilai x-nya caranya seperti itu pak, membagi 12 dengan 

dua.” 

  

Dari hasil wawancara dan hasil pekerjaan SS yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.6 dapat diketahui bahwa SS belum mampu melaksanakan rencana 

dengan baik. SS menulis 𝑥 =
12

2
 seharusnya −𝑥 = 2 − 12 atau 𝑥 = 12 − 2. 

Kesalahan ini disebabkan SS belum memahami konsep operasi aljabar seperti 

pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian.  Hasil penelitian ini sejalan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1266 

 

  
 

dengan penelitian Rindayana & Chandra (2012) yang menyatakan bahwa dalam 

menyelesaikan soal cerita masih banyak siswa melakukan kesalahan pada operasi 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Pada 

tahap ini SS melakukan kesalahan yaitu salah dalam pengoperasian bilang.   

d) tahap memerisa kembali 

 Untuk mengetahui SS ketika melakukan tahap memeriksa kembali, maka 

peneliti melakukan wawancara. Berikut cuplikan wawancaranya: 
P: “setelah kamu menyimpulkan bahwa umur Ahmad adalah enam tahun, apakah kamu 

mengecek kebenaran dari jawaban kamu, misalnya mensubstitusikan hasil yang didapat ke 

persamaan 12 − 𝑥 = 2” 

S: “tidak pak, saya tidak mengecek jawaban saya, setelah mengetahui bahwa umur Ahmad saya 

langsung mengumpulkan lembar jawaban saya ke bapak” 

P: “mengapa tidak melakukan pengecekan terhadap jawabanmu?” 

S: “lupa pak, terburu-buru tadi” 

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SS tidak melakukan 

tahap memeriksa kembali, sehingga pada tahap ini tidak dapat diselidiki lebih 

lanjut tentang kesalahan yang dilakukan SS. 

Dari uraian di atas dapat diketahui : a) pada tahap memahami soal, SS 

tidak melakukan kesalahan, b) pada tahap merencanakan pemecahan, SS 

melakukan kesalahan yaitu salah dalam mengubah soal kedalam bentuk 

persamaan linier, c) pada tahap melaksanakan rencana, SS melakukan kesalahan 

yaitu salah dalam pengoperasian bilangan, d) pada tahap memeriksa kembali, 

tidak dapat diselidiki lebih lanjut karena SS tidak melakukan tahap memeriksa 

kembali. 

Hasil Pekerjaan SR 

 Hasil pekerjaan SR secara keseluruhan akan ditunjukkan pada Gambar 1.7 

sebagai berikut: 

 
Gambar 1.7 Hasil Pekerjaan SR 

Selanjutnya akan dipaparkan pekerjaan SR pada tahap memahami soal, 

tahap merencanakan pemecahan, tahap melaksanakan rencana, dan tahap 

memeriksa kembali. 

a) tahap memahami soal 

 Untuk mengetahui siswa melakukan tahap memahami soal, maka peneliti 

melakukan wawancara sebagai berikut: 
P: “coba sebutkan apa yang diketahui dari soal!” 

S: “empat tahun yang lalu umur Adi delapan tahun, dan umur Adi dua kali umur ahmad” 

P: “coba sebutkan apa yang ditanyakan dalam soal!” 

S: “yang ditanyakan adalah berapa umur Ahmad sekarang” 

P: “ada lagi?” 

S: “tidak pak” 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa SR melakukan tahap 

memahami masalah dengan baik. SR mampu menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal dengan benar. SR menyebutkan yang diketahui dari soal 

adalah empat tahun yang lalu umur Adi 8 tahun dan umur Adi adalah dua kali 
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umur Ahmad. SR menyebutkan bahwa yang ditanyakan dalam soal adalah berapa 

umur Ahmad sekarang. Pada tahap ini SR tidak melakukan kesalahan disebabkan 

mampu memahami soal dengan baik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Fitria (2013) yang menyatakan bahwa banyak siswa melakukan 

kesalahan dalam mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada 

soal cerita disebabkan siswa belum memahami soal dengan baik. 

b) tahap merencanakan pemecahan 

 Hasil pekerjaan SR pada tahap merencanakan pemecahan akan 

ditunjukkan pada Gambar 1.8 sebagai berikut. 

 
Gambar 1.8 Hasil Pekerjaan SR pada tahap merencanakan pemecahan 

 Untuk mengetahui lebih lanjut pekerjaan SR pada tahap merencanakan 

pemecahan, maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut: 
P: “ini 𝑏 = 12 dari mana ya? (sambil menunjuk jawaban SR)” 

S: “dari penjumlahan delapan dengan empat” 

P: “ide itu muncul dari mana?” 

S: “kan dalam soal diketahui empat tahun yang lalu umur Adi delapan tahun, jadinya jika ingin 

mengetahui umur Adi sekarang adalah cukup menambahkan delapan dengan empat” 

P:  “mengapa harus diubah menjadi umur Adi yang sekarang” 

S: “kan yang ditanyakan umur Ahmad sekarang, jadi umur Adi juga harus umur yang sekarang” 

P: “oke, ini mengapa persamaannya 𝑏 − 𝑎 = 2? (sambil menunjuk jawaban SR) 

S: “saya bingung itu pak, sulit mengubah soal umur Adi dua kali umur Ahmad menjadi bentuk 

variabel-variabel” 

Dari hasil wawancara dan hasil pekerjaan SR yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.8 menunjukkan bahwa SR belum mampu melakukan tahap 

merencanakan pemecahan dengan benar. SR menulis persamaan 𝑏 − 𝑎 = 2 

seharusnya b = 2𝑎. Kesalahan ini disebabkan SR belum menguasai materi sistem 

persamaan linier sehingga SR melakukan kesalahan dalam menjawab soal seperti 

misalnya hanya mampu membuat permisalan terhadap soal namun tidak mampu 

mengubah soal kedalam bentuk persamaan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Suhita (2013) yang menyatakan bahwa dalam menjawab soal cerita 

siswa banyak melakukan kesalahan pada pemodelan soal yang diberikan dan salah 

satu faktor penyebabnya adalah siswa kurang menguasai konsep dari soal. Pada 

tahap ini SR melakukan kesalahan yaitu salah dalam mengubah soal kedalam 

bentuk persamaan linier. 

c) tahap melaksanakan rencana 

Hasil pekerjaan SR pada tahap melaksanakan rencana akan ditunjukkan 

pada Gambar 1.9 sebagai berikut: 

 
Gambar 1.9 Hasil Pekerjaan SR pada tahap melaksanakan rencana 

Untuk mengetahui lebih lanjut pekerjaan SR pada tahap melaksanakan rencana, 

maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut: 
P: “mengapa dari 12 − 𝑎 = 2 itu hasilnya bisa −𝑎 = 12 − 2? (sambil menunjuk jawaban SR) 

S: ”saya pindah ruas ke sebelah kanan pak, sehingga hasilnya −𝑎 = 12 − 2”  
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P: “hasilnya −𝑎 = 12 − 2 atau −𝑎 = 2 − 12?” 

S: bentar pak (sambil mencermati hasil pekerjaannya), seingat saya yang benar −𝑎 = 12 − 2 

pak” 

P: ”oke, untuk berikutnya coba lihat di akhir pekerjaanmu! Artinya 𝑎 = 10 apa?” 

S: “itu artinya umur Ahmad 10 tahun pak” 

P: “mengapa kamu tidak menuliskan kesimpulan itu?” 

S: “terburu-buru pak karena teman-teman sudah selesai semua” 

 Dari hasil wawancara dan hasil pekerjaan SR yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.9 dapat diketahui bahwa SR belum mampu melakukan tahap 

melaksanakan rencana dengan benar. Pada tahap ini SR melakukan dua kesalahan. 

Kesalahan pertama, salah dalam pengoperasian bilangan yaitu SR menulis −𝑎 =
12 − 2 seharusnya −𝑎 = 2 − 12. Kesalahan pertama ini disebabkan SR belum 

memahami konsep operasi aljabar seperti pengurangan dan penjumlahan aljabar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rindayana & Chandra (2012) yang 

menyatakan bahwa dalam menyelesaikan soal cerita masih banyak siswa 

melakukan kesalahan pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian pada bentuk aljabar. Kesalahan kedua, tidak menuliskan jawab akhir 

dengan lengkap yaitu SR hanya menuliskan 𝑎 = 10 seharusnya membuat 

kesimpulan seperti umur Ahmad adalah 10 tahun. Kesalahan kedua ini disebabkan 

SR tergesa-gesa dalam menjawab soal sehingga lupa untuk menulis kesimpulan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitria (2013) yang menyatakan 

bahwa kesalahan yang banyak dilakukan siswa dalam menjawab soal cerita adalah 

tidak menuliskan jawaban akhir dengan lengkap dan salah satu faktor 

penyebabknya adalah lupa. 

d) tahap memeriksa kembali 

 Untuk mengetahui SR ketika melakukan tahap memeriksa kembali, maka 

peneliti melakukan wawancara. Berikut cuplikan wawancaranya: 
P: “setelah kamu mendapatkan hasil 𝑎 = 10 apakah kamu mengecek kembali hasil 

perkejaanmu? Misalnya mencoba mensubstitusikan 10 ke persamaan 12 − 𝑎 = 2” 

S: “tidak pak saya tidak mengeceknya” 

P: “mengapa kamu tidak mengeceknya?” 

S: “karena saya merasa jawabana saya sudah benar dan terburu-buru juga sih pak karena 

teman-teman saya sudah keluar” 

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SR tidak melakukan 

tahap memeriksa kembali. Sehingga pada tahap ini tidak dapat diselidiki lebih 

lanjut tentang kesalahan yang dilakukan SR.   

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa : a) pada tahap memahami soal, 

SR tidak melakukan kesalahan, b) pada tahap merencanakan pemecahan, SR 

melakukan kesalahan yaitu salah dalam mengubah soal kedalam bentuk 

persamaan linier, c) pada tahap melaksanakan rencana, SR melakukan dua 

kesalahan yaitu salah dalam pengoperasian bilangan, dan tidak menuliskan 

jawaban akhir dengan lengkap, d) pada tahap memeriksa kembali, tidak dapat 

diselidiki lebih lanjut karena SR tidak melakukan tahap memeriksa kembali.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem persamaan linier dua 

variabel jika ditinjau dari tahapan Polya, antara lain: Siswa berkemampuan tinggi, 

tidak melakukan kesalahan pada tahap memahami soal, pada tahap merencanakan 

pemecahan, dan pada tahap melaksanakan rencana, namun pada tahap memeriksa 
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kembali, tidak dapat diselidiki lebih lanjut karena siswa tidak melakukan tahap 

memeriksa kembali. Siswa berkemampuan sedang, pada tahap memahami soal 

tidak melakukan kesalahan, pada tahap merencanakan pemecahan melakukan 

kesalahan yaitu salah dalam mengubah soal kedalam bentuk persamaan linier, 

pada tahap melaksanakan rencana melakukan kesalahan yaitu salah dalam 

pengoperasian bilangan, pada tahap memeriksa kembali tidak dapat diselidiki 

lebih lanjut karena siswa tidak melakukan tahap memeriksa kembali. Siswa 

berkemampuan rendah, pada tahap memahami soal tidak melakukan kesalahan, 

pada tahap merencanakan pemecahan melakukan kesalahan yaitu salah dalam 

mengubah soal kedalam bentuk persamaan linier, pada tahap melaksanakan 

rencana melakukan dua kesalahan yaitu salah dalam pengoperasian bilangan dan 

tidak menuliskan jawaban akhir dengan lengkap,  pada tahap memeriksa kembali 

tidak dapat diselidiki lebih lanjut karena siswa tidak melakukan tahap memeriksa 

kembali. 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti berikan antara 

lain: Hendaknya guru sering memberikan latihan soal cerita yang berhubungan 

dengan persamaan linear dua variabel untuk melatih kemampuan siswa dalam 

mengubah soal cerita ke dalam bentuk persamaan linier.Dalam menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berupa soal cerita hendaknya siswa dibiasakan untuk 

menyelesaikan soal dengan langkah-langkah penyelesaian yang lengkap, seperti 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kemudian menuliskan 

cara penyelesaiannya dan menuliskan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh. 

Hendaknya guru membiasakan siswa untuk memeriksa kembali (Looking back) 

terhadap setiap jawaban yang diperoleh. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan orijinalitas disain 

masalah matematika yang diajukan siswa kelas VIII pada materi 

bangun datar. Data diperoleh dari disain masalah matematika (DMM) 

yang diajukan siswa. Subjek penelitian diambil dengan 

mempertimbangkan kemampuan matematis sebelum pelaksanaan 

penelitian ini, yaitu dengan kategori kemampuan matematis tinggi, 

sedang, dan rendah. Kemampuan matematis sebelum penelitian ini 

dilihat dari hasil ulangan harian dan ujian tengah semester 1 yang 

akan dianalisis keterkaitannya dengan level orijinalitas. Level 

orijinalitas DMM dikelompokkkan menjadi tiga level, yaitu level 

tinggi (orijinalitas DMM yang diajukan kurang dari 15% di antara 

DMM lainnya), level sedang (orijinalitas DMM yang diajukan berada 

di antara 16% hingga 30% DMM lainnya), dan level rendah 

(orijinalitas DMM yang diajukan lebih dari 30% DMM lainnya). 

Setelah penganalisisan orijinalitas DMM, diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa (1) orijinalitas DMM berdasarkan materi bangun 

datar yang digunakan dalam mendisain masalah matematika diperoleh 

6 DMM berada pada level orijinalitas tinggi dan 24 lainnya berada 

pada level orijinalitas sedang, (2) orijinalitas DMM berdasarkan isi 

masalah matematika dalam mendisain masalah matematika diperoleh 

5 DMM berada pada level tinggi dan 25 lainnya berada pada level 

rendah, (3) orijinalitas DMM menunjukkan bahwa kemampuan 

matematis subjek tidak berbanding lurus dengan level orijinalitas 

disain masalah matematikanya. 

Kata kunci: level orijinalitas, disain masalah matematika, bangun 

datar 

 

Bentuk kegiatan pembelajaran matematika yaitu salah satunya dengan 

memberikan soal kepada siswa. Pemberian soal yang hanya memiliki satu 

jawaban benar akan membuat siswa berpikir konvergen (Tabach dan Friedlander, 

2016). Berpikir konvergen merupakan bagian dari dua tipe berpikir menurut 

Guilford (1956), yaitu konvergen (idea analysis) dan divergen (idea 

generation). Berpikir konvergen yaitu cara berpikir yang cenderung sempit 

dan mengacu pada satu jawaban. Sedangkan berpikir divergen merupakan 

cara berpikir yang lebih luas dan mencari ide-ide yang baru. Oleh karena itu 

berpikir divergen sering disebut berpikir kreatif (Fauziyah dkk, 2013). 

Berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang membolehkan kita 

untuk tetap fleksibel dalam menghadapi kesempatan serta tantangan yang 

merupakan bagian dari hal-hal yang dihadapi di perkembangan dunia yang pesat 

ini (Mostert dan Ritter, 2016). Hal tersebut diperkuat oleh Legget (2017) yang 
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menyatakan bahwa khususnya pendidikan abad 21 ini, selain peran guru untuk 

memperhatikan perkembangan konseptual atau kecerdasan siswa, guru juga 

didorong untuk memperhatikan perkembangan kreatif awal siswa. Oleh karena 

itu, salah satu tujuan pendidikan saat ini yaitu untuk mendidik siswa sebagai 

individu yang kreatif dan menjadikan mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif 

agar mampu menyelesaikan masalah yang muncul selama kehidupan mereka 

(Hursen dkk, 2014). Salah satu caranya yaitu dengan pengajuan masalah oleh 

siswa. 

Pengajuan masalah yaitu menghasilkan masalah dan pertanyaan baru yang 

ditujukan untuk menyelidiki situasi yang diketahui maupun merumuskan ulang 

masalah (Silver, 1994). Menurut Kojima dkk (2015), pengajuan masalah 

merupakan salah satu tugas penting pendidikan yang perlu dikembangkan pada 

siswa. Hal tersebut dikarenakan pengajuan masalah memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu dapat mengembangkan pemikiran yang fleksibel, kemampuan 

menyelesaikan masalah, memperluas pemahaman akan matematika, dan 

memperkaya serta mampu menggabungkan konsep-konsep dasar (Brown dan 

Walter, 1993). Bentuk pengajuan masalah yang diajukan siswa pada pembelajaran 

matematika yaitu berupa masalah matematika. 

Masalah adalah situasi di mana pertanyaan atau situasi yang perlu diatasi 

namun tidak segera dapat ditemukan penyelesaiannya (Bell, 1981). Menurut 

Siswono (2015) situasi atau pertanyaan menjadi masalah bagi seseorang jika 

situasi atau pertanyaan tersebut menantang dan cara penyelesaiannya tidak 

seketika diketahui pada saat menghadapi pertanyaan atau situasi tersebut. Begitu 

pula dengan masalah yang ada pada pembelajaran matematika yang biasa disebut 

masalah matematika. Masalah matematika yaitu pertanyaan atau situasi yang 

diberikan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan matematisnya 

(Siswono, 2015). Selain itu, guru membuat atau menggunakan masalah 

matematika untuk mengonstruk pengetahuan siswa. Namun, hal ini tidak hanya 

berlaku untuk guru, tetapi juga untuk siswa. Penting untuk siswa berlatih sejak 

dini untuk mengajukan masalah dengan mendisain masalah matematika. 

Sehingga, siswa akan lebih aktif dan dapat mengembangkan berpikir kreatifnya 

dalam mengajukan masalah melalui mendisain masalah matematika (Mihajlovic 

dan Dejic, 2015). 

Ditinjau dari pentingnya pengajuan masalah matematika, peneliti melakukan 

penelitian kepada siswa kelas VIII dengan materi bangun datar di salah satu SMP 

Negeri Kota Malang. Berdasarkan penelitian dan diskusi dengan guru matematika 

kelas VIII, menunjukkan bahwa masih jarang adanya keterlibatan kegiatan 

pengajuan masalah pada pembelajaran matematika di kelas VIII. Padahal, 

menurut Kojima dkk (2015) pengajuan masalah merupakan salah satu tugas 

penting pendidikan yang perlu dikembangkan pada siswa. Selain itu, melalui 

masalah matematika yang didisain siswa kelas VIII, secara tidak langsung dapat 

diukur kreativitasnya. Kreativitas siswa dapat dikaitkan dengan kinerja 

penyelesaian masalah yang melibatkan aspek orijinalitas, kelancaran, dan 

keluwesan (Tabach dan Friedlander, 2016). Menurut Sa’dijah dkk (2016), 

orijinalitas dilihat berdasarkan ide atau solusi penyelesaian masalah yang tidak 

biasa (berbeda) dari siswa seusianya dan dapat menggunakan metode 

penyelesaian baru dengan memodifikasi (mengembangkan) metode penyelesaian 

yang lama, kelancaran dilihat berdasarkan banyaknya ide atau solusi penyelesaian 
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masalah yang diberikan dan dapat melihat kesalahan atau kekurangan suatu solusi 

penyelesaian masalah dengan cepat, serta keluwesan berdasarkan  ide atau solusi 

penyelesaian masalah yang beragam dan dapat menerapkan suatu konsep dengan 

metode pendekatan yang berbeda. Berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan 

dan diskusi dengan guru, penelitian ini difokuskan pada orijinalitasnya. Hal 

tersebut karena ide-ide yang digunakan siswa dalam mendisain masalah 

matematika masih umum, yaitu berdasarkan materi bangun datar dan isi masalah 

matematika yang digunakan dalam mendisain masalah matematika. Sehingga, 

penting dilakukan penelitian mengenai orijinalitas disain masalah matematika 

yang diajukan siswa kelas VIII. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII dengan materi bangun 

datar di salah satu SMP Negeri Kota Malang. Pemilihan subjek penelitian dan 

materi tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu 1) siswa kelas VIII telah 

mempelajari semua materi bangun datar, yaitu pada kelas III, IV, VI, dan VII, 

sehingga diharapkan telah banyak pengetahuan siswa tentang materi tersebut, 2) 

bentuk bangun datar ada di sekitar siswa, sehingga diharapkan siswa lebih kreatif 

dalam mendisain masalah matematika. Banyaknya siswa kelas VIII yaitu 30 

siswa. Siswa diambil dengan mempertimbangkan kemampuan matematis sebelum 

pelaksanaan penelitian ini berdasarkan hasil ulangan harian dan ujian tengah 

semester 1, yaitu dengan kategori kemampuan matematis tinggi (nilai lebih dari 

80), sedang (nilai di antara 65-79), dan rendah (nilai kurang dari 65) 

(Kemendikbud, 2016). Hasil yang diperoleh dari 30 siswa yaitu siswa 

berkemampuan matematis tinggi (KT) sebanyak 13 siswa, sedang (KS) sebanyak 

8 siswa, dan rendah (KR) sebanyak 9 siswa. 

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis level 

orijinalitas disain masalah matematikanya. Penetapan level orijinalitas disain 

masalah matematika merupakan rujukan dari Tabach dan Friedlander (2016) serta 

Kattou dkk (2012). Namun, dilakukan modifikasi yang disesuaikan dengan 

penelitian ini. Jadi, pada penelitian ini ada tiga level orijinalitas disain masalah 

matematika, yaitu level orijinalitas tinggi, sedang, dan rendah. Level orijinalitas 

tinggi yaitu orijinalitas disain masalah matematika yang diajukan kurang dari 15% 

disain-disain masalah matematika lainnya. Level orijinalitas sedang yaitu 

orijinalitas disain masalah matematika yang diajukan berada antara 16% hingga 

30% disain-disain masalah matematika lainnya. Level orijinalitas rendah yaitu 

orijinalitas disain masalah matematika yang diajukan lebih dari 30% disain-disain 

masalah matematika lainnya. 

Penentuan persentase diperoleh dengan cara banyaknya subjek yang 

mengajukan dibagi banyaknya seluruh subjek kemudian dikali 100%. Selanjutnya 

dianalisis keberadaan level orijinalitasnya berdasarkan indikator level orijinalitas 

disain masalah matematika. Ketentuan level orijinalitas disain masalah 

matematika digunakan untuk mendeskripsikan orijinalitas disain masalah 

matematika berdasarkan materi bangun datar dan isi masalah matematika yang 

digunakan dalam mendisain masalah matematika dengan tiga level orijinalitas, 

yaitu level orijinalitas tinggi, sedang, dan rendah. Namun, tidak harus semua tiga 

level orijinalitas tersebut terpenuhi. Hal tersebut karena dimungkinkan adanya 

hasil penelitian yang menunjukkan semua subjek penelitian dengan level 
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orijinalitas tinggi, sedang, dan atau rendah. Maksudnya yaitu bisa jadi hasil 

penelitian hanya memenuhi satu level orijinalitas, atau dua level orjinalitas, atau 

bahkan tiga level orijinalitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, situasi masalah yang diberikan kepada subjek penelitian 

yaitu dengan memberikan instruksi pada siswa untuk mendisain masalah 

matematika yang berkaitan dengan materi bangun datar menggunakan kata luas, 

keliling, gabungan, bangun datar, panjang, sisi, seperempat, dan diarsir. Delapan 

kata tersebut tidak harus digunakan semua dalam mendisain masalah matematika. 

Jadi, siswa diperbolehkan untuk menggunakan satu kata atau lebih dalam 

mendisain masalah matematika. 

Berikut hasil disain masalah matematika dan pembahasan mengenai 

orijinalitas disain masalah matematika yang mengacu pada tiga level orijinalitas 

disain masalah matematika. Hasil dan pembahasan orijinalitas disain masalah 

matematika akan dibahas berdasarkan materi bangun datar dan isi masalah 

matematika yang digunakan dalam mendisain masalah matematika. Selain itu juga 

akan dibahas mengenai keterkaitan antara kemampuan matematis siswa dengan 

level orijinalitas disain masalah matematikanya. 

 

Orijinalitas Disain Masalah Matematika Berdasarkan Materi Bangun Datar 

yang Digunakan dalam Mendisain Masalah Matematika 

Materi bangun datar telah dipelajari siswa kelas III, IV, VI, dan VII 

(Kemendikbud, 2016). Selama mempelajari tersebut, siswa kelas VIII telah 

memperoleh pengetahuan mengenai berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk 

bangun datar yang telah dipelajari yaitu segi empat, segitiga, dan lingkaran. Selain 

itu, siswa juga telah menerima materi mengenai gabungan beberapa bangun datar. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, sebanyak 9 siswa 

menggunakan persegi panjang (1 KR, 2 KS, dan 6 KT), 8 siswa menggunakan 

persegi (4 KR dan 4 KS), 7 siswa menggunakan segitiga (2 KR, 2 KS, dan 3 KT), 

3 siswa menggunakan lingkaran (2 KR dan 1 KT), 1 KT menggunakan 

jajargenjang, 1 KT menggunakan trapesium, dan 1 KT menggunakan gabungan 

dua bangun datar dalam mendisain masalah matematika. 

 
Gambar 1 Masalah Matematika yang Menggunakan Gabungan Bangun Datar dari KT 

 

Pada Gambar 1, terlihat bahwa salah satu KT mampu mendisain masalah 

matematika dengan menggunakan dua bangun datar, yaitu persegi panjang dan 

segitiga. Disain masalah matematika ini berada pada level orijinalitas tinggi. 

Pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, orijinalitas disain masalah matematika 

berdasarkan materi bangun datar yang digunakan dalam mendisain masalah 
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matematika diperoleh 6 disain masalah matematika berada pada level orijinalitas 

tinggi. Penentuan level orijinalitas tersebut diawali dengan menghitung 

persentasenya dengan disain masalah matematika lainnya. Subjek yang 

menggunakan lingkaran diperoleh persentase 10%, jajargenjang diperoleh 

persentase 3%, trapezium diperoleh persentase 3%, serta gabungan dari persegi 

dan segitiga diperoleh persentase 3%. Selanjutnya persentase-persentase tersebut 

dianalisis keberadaan orijinalitasnya pada level orijinalitas disain masalah 

matematika. Sehingga 6 disain masalah matematika tersebut berada pada level 

orijinalitas tinggi. 

24 disain masalah matematika lainnya berada pada level orijinalitas sedang. 

Bangun datar yang digunakan dalam mendisain masalah matematika level 

orijinalitas sedang, yaitu persegi panjang (dari 1 KR, 2 KS, dan 6 KT), persegi 

(dari 4 KR dan 4 KS), dan segitiga (dari 2 KR, 2 KS, dan 3 KT). Selanjutnya 

dihitung persentasenya dengan disain masalah matematika lainnya. Subjek yang 

menggunakan persegi panjang diperoleh persentase 30%, persegi diperoleh 

persentase 27%, dan segitiga diperoleh persentase 24%. Perolehan persentase-

persentase tersebut berada pada level orijinalitas sedang yang sesuai dengan 

penetapan level orijinalitas disain masalah matematika. 

Orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan bangun datar yang 

digunakan yaitu 6 disain berada pada level tinggi dan 24 disain berada pada level 

sedang. Jadi, level orijinalitas disain masalah matematika yang muncul pada 

penelitian ini yaitu level orijinalitas tinggi dan sedang. Sedangkan level rendah 

pada orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan bangun datar yang 

digunakan dalam mendisain masalah matematika tidak muncul pada penelitian ini. 

Ditinjau dari 24 disain yang berada pada level sedang, menunjukkan bahwa ide-

ide subjek dalam mendisain masalah matematika berdasarkan materi bangun datar 

beragam. Namun, ide-ide yang subjek ajukan bukan ide-ide yang baru di kalangan 

ahli matematika tetapi ide-ide yang diajukan jarang diberikan di antara subjek-

subjek lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Cheng dan Jin (2012) yang 

menyatakan bahwa banyaknya ide yang diberikan belum dapat menjamin 

bahwa ide-ide tersebut bermakna, berkualitas, dan baru. Hasil penelitian 

Tabach dan Friedlander (2016) juga menunjukkan bahwa dua per tiga 

partisipannya berada pada level orijinalitas tinggi atau sedang dalam mendisain 

enam pilihan jawaban yang ekuivalen dengan soal yang diberikan pada materi 

ekuivalensi persamaan satu variabel. 

 

Orijinalitas Disain Masalah Matematika Berdasarkan Isi Masalah Matematika 

yang Digunakan dalam Mendisain Masalah Matematika 

Sebanyak 4 subjek yang mendisain masalah matematika dengan isi masalah 

matematika yang kontekstual, yaitu 1 dari KS dan 3 dari KT. Berikut salah satu 

disain masalah matematika dengan isi masalah matematika yang kontekstual pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2 Isi Masalah Matematika yang Kontekstual dari KT 
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Selain itu, ada 1 subjek dari kategori KR yang mendisain masalah 

matematika dengan isi masalah matematika perintah menggambar. 25 subjek 

lainnya mendisain masalah matematika dengan isi masalah matematika yang 

cenderung sama, yaitu mengenai pengukuran bangun datar yang tidak 

kontekstual. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, orijinalitas disain masalah matematika 

berdasarkan isi masalah matematikanya diperoleh 5 disain masalah matematika 

berada pada level orijinalitas tinggi. Isi masalah matematika level orijinalitas 

tinggi, yaitu isi masalah matematika yang kontekstual (dari 1 KS dan 3 KT) dan 

perintah menggambar (dari 1 KR). Selanjutnya dihitung persentasenya dengan 

disain masalah matematika lainnya. Masalah matematika yang kontekstual 

diperoleh persentase 13% dan perintah menggambar diperoleh persentase 3%. 

Perolehan persentase-persentase tersebut berada pada level orijinalitas tinggi yang 

sesuai dengan penetapan level orijinalitas disain masalah matematika. 

25 disain masalah matematika lainnya berada pada level orijinalitas rendah. 

Isi masalah matematika level orijinalitas rendah yaitu mengenai pengukuran 

bangun datar yang tidak kontekstual (dari 8 KR, 7 KS, dan 10 KT). Selanjutnya 

dihitung persentasenya dengan disain masalah matematika lainnya. 25 disain 

masalah matematika ini diperoleh persentase 84%. Perolehan persentase tersebut 

berada pada level orijinalitas rendah yang sesuai dengan penetapan level 

orijinalitas disain masalah matematika. 

Orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan isi masalah yang 

digunakan dalam mendisain masalah matematika yaitu 5 disain berada pada level 

tinggi dan 25 disain berada pada level rendah. Jadi, level orijinalitas yang muncul 

pada penelitian ini yaitu level tinggi dan rendah. Sedangkan level sedang pada 

orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan isi masalah matematika yang 

digunakan dalam mendisain masalah matematika tidak muncul pada penelitian ini. 

Ditinjau dari 25 disain masalah matematika yang berada pada level orijinalitas 

rendah berdasarkan isi masalah yang digunakan dalam mendisain masalah 

matematika, dapat dikatakan bahwa subjek belum mampu untuk mengajukan 

masalah dengan ide-ide isi masalah yang tidak biasa di antara ide-ide subjek 

lainnya. Menurut Kojima dkk (2015), hal tersebut dimungkinkan subjek memiliki 

kemampuan berpikir kreatif atau pengetahuan matematis yang tergolong rendah. 

Begitu pula dengan hasil penelitian Tabach dan Friedlander (2016) yang 

menunjukkan bahwa sepertiga partisipannya berada pada level orijinalitas rendah 

dalam mendisain enam pilihan jawaban yang ekuivalen dengan soal yang 

diberikan pada materi persamaan linier satu variabel. 

 

Hubungan antara Level Orijinalitas Disain Masalah Matematika dengan 

Kemampuan Matematis Subjek 

Orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan bangun datar dan isi 

masalah matematika yang digunakan dalam mendisain masalah matematika 

menunjukkan bahwa kemampuan matematis subjek tidak berbanding lurus dengan 

level orijinalitas disain masalah matematikanya. Orijinalitas disain masalah 

matematika berdasarkan bangun datar yang digunakan dalam mendisain masalah 

matematika ditemukan bahwa ada 2 KR berada pada level orijinalitas tinggi 

dengan menggunakan lingkaran. Begitu pula dengan orijinalitas disain masalah 

matematika berdasarkan isi masalah matematika dalam mendisain masalah 
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matematika. Ditemukan bahwa ada 1 KR dengan isi masalah matematika perintah 

menggambar dan 1 KS dengan masalah matematika yang kontekstual berada pada 

level orijinalitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa level orijinalitas setiap orang 

berbeda-beda, begitu pula dengan kemampuan berpikir kreatif yang pada dasarnya 

dimiliki setiap orang (Fauziyah dkk, 2013). Hal tersebut ditunjukkan oleh Legget 

(2017) yang menyatakan bahwa dalam membentuk pengetahuan diperlukan 

berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru, membangun pikiran, dan 

mengerahkan kemampuan. Begitu pula dengan level orijinalitas yang dimiliki 

setiap orang. Level orijinalitas setiap orang berbeda-beda, namun banyaknya 

ide yang diberikan tidak menjamin bahwa ide-ide tersebut bermakna, 

berkualitas, dan baru (Cheng dan Jin, 2012). Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian Kattou dkk (2012) yang menunjukkan bahwa 

siswa yang berkemampuan tinggi merupakan siswa yang paling kreatif (berlaku 

pula dengan subjek sedang dan rendah). Namun, penelitiannya diperdebatkan 

karena tidak sejalan dengan penelitian Haylock yang menyatakan bahwa siswa 

berkemampuan tinggi belum tentu yang paling kreatif. Sehingga harus 

diperhatikan variabel lain dalam penelitiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada 

penelitian ini bahwa subjek yang berkemampuan matematis rendah belum tentu 

memiliki level orijinalitas rendah pula dalam mendisain masalah matematika. 

Begitu pula dengan subjek yang berkemampuan matematis sedang dan tinggi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Orijinalitas disain masalah matematika pada penelitian ini dikelompokkan 

menjadi 2, yaitu berdasarkan materi bangun datar dan isi masalah matematika 

yang digunakan dalam mendisain masalah matematika. Orijinalitas disain masalah 

matematika berdasarkan materi bangun datar yang digunakan, diperoleh 6 disain 

masalah matematika berada pada level orijinalitas tinggi dan 24 disain masalah 

matematika berada pada level orijinalitas sedang. Bangun datar yang digunakan 

pada disain masalah matematika level orijinalitas tinggi, yaitu lingkaran, 

jajargenjang, trapezium, serta gabungan dari persegi dan segitiga yang 

membentuk trapezium. Sedangkan bangun datar yang digunakan pada disain 

masalah matematika level orijinalitas sedang, yaitu persegi panjang, persegi, dan 

segitiga. 

Orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan isi masalah matematika 

yang digunakan dalam mendisain masalah matematika, diperoleh 5 disain masalah 

matematika berada pada level tinggi dan 25 disain masalah matematika berada 

pada level rendah. 5 disain masalah matematika dengan level tinggi terdiri dari 4 

masalah matematika yang kontekstual dan 1 masalah matematika dengan perintah 

menggambar. Sedangkan isi masalah matematika level orijinalitas rendah 

mengenai pengukuran bangun datar yang tidak kontekstual. 

Orijinalitas disain masalah matematika berdasarkan bangun datar dan isi 

masalah matematika yang digunakan dalam mendisain masalah matematika, 

menunjukkan bahwa kemampuan matematis subjek tidak berbanding lurus dengan 

level orijinalitas disain masalah matematikanya. Maksudnya yaitu subjek yang 

berkemampuan matematis rendah belum tentu memiliki orijinalitas yang rendah 

dalam mendisain masalah matematika. Hal tersebut juga berlaku pada subjek yang 

berkemampuan matematis sedang dan rendah. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan 

kepada guru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan menjadikan siswa 

lebih aktif. Salah satunya dengan menerapkan kegiatan pengajuan masalah 

matematika pada materi matematika lainnya. Selain itu, peneliti juga 

menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk menganalisis keluwesan maupun 

kelancaran (bagian dari berpikir kreatif) siswa dalam mendisain masalah 

matematika bila ditemukan masalah mengenai keluwesan dan kelancara siswa 

pada pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil analisa 

kemampuan literasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

IKIP Budi Utomo Malang pada pembuatan script bahasa 

pemrograman: matlab,ditinjau dari Programme for International 

Student Assessment (PISA). Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun dari 40 mahasiswa yang 

menjadi subjek penelitian berada pada level 6 berdasarkan PISA. 

Tidak satupun dari mereka mampu melakukan pengonsepan dan 

menggunakan informasiberdasarkan penelaahan dan pemodelan dalam 

suatu situasi yangkompleks, 1 diantaranya berada pada level 5, 2 

mahasiswa berada pada level 4, 10 pada level 3, 17 mahasiswa pada 

level 2, dan sisanya masih pada level 1. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiwa program studi pendidikan matematika IKIP Budi Utomo 

Malang dalam penulisan script Bahasa Pemrograman masih memiliki 

kemampuan literasi yang rendah. Mereka baru mampu menafsirkan 

dan mengenali situasi dengan konteks yang memerlukan kesimpulan 

langsung, juga mengerjakan algoritmadasar dengan menggunakan 

rumus. 

Kata kunci: literasi, PISA, script, matlab 

 

Kemampuan literasi adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk 

dimiliki setiap orang. Wardhani (2011: 11) menyebutkan kemampuan literasi 

berkenaan dengan kemampuan menggunakan huruf dan aksara. Literasi 

merupakan serapan dari kata dalam bahasa inggris "literacy", yang artinya 

kemampuan untuk membaca dan menulis. Sedangkan Mahdiansyah dan 

Rahmawati (2014: 455) menyatakan bahwa literasi matematika sebagaimana 

dikutip dalam laporan PISA 2012 adalah kemampuan individu untuk 

merumuskan,menerapkan, dan menafsirkan matematika dalamberbagai konteks. 

OECD (2016 : 65) menyatakan bahwa literasi matematis adalah kemampuan 

individu untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks. Kemampuan ini mencakup penalaran matematis dan 

kemampuan menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta dan fungsi 

matematika untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi suatu 

fenomena. Halini membantu seseorang dalam menerapkan matematika ke dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keterlibatan masyarakat yang 

konstruktif dan reflektif. Selain itu Ojose, Bobby (2011:90) menyatakan bahwa 
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literasi matematis adalah pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar 

matematika dalamkehidupan sehari-hari. Berdasarkan dari beberapa definisi 

tersebut Literasi matematis dalam kerangka PISA dan beberapa ahli  

menyimpulkan bahwa literasi matematis merupakan kemampuan individu untuk 

merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks 

termasuk penalaran matematis dan kemampuan menggunakan konsep-konsep 

matematika, prosedur, fakta dan fungsi matematika untuk menggambarkan, 

menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Dari hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan literasi matematis seseorang dapat membantu orang tersebut 

dalam menerapkan konsep-konsep matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar literasi matematika 

ini meliputi kemampuan dalam penalaran matematis dan kemampuan 

menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur,fakta dan fungsi matematika 

untuk menggambarkan,menjelaskan dan memprediksi suatufenomena. 

Karena literasi juga berkenaan dengan bagaimana kita bisa membaca, 

mengkonsep, serta menyampaikan sebuah gagasan, maka kemampuan berbahasa 

juga akan sangat diperlukan. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

IKIP Budi Utomo Malang sebagian besar adalah mahasiswa yang berasal dari 

daerah timur Indonesia. Ada kekhasan tersendiri dalam tutur bahasa mereka yang 

tidak sama dengan tutur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan perbedaan 

tutur bahasa tersebut, tentunya akan lebih rumit lagi bagi mereka untuk 

melakukan literasi. Selain mereka harus menelaah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar untuk bisa ia terima sesuai dengan tutur bahasanya, ia pun juga harus 

mampu mengubah tutur bahasanya untuk mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang 

baik yang benar. 

Matlab yang merupakan singkatan dari matrix laboratory memiliki ciri khas 

dalam sistem scripting-nya, yaitu memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk 

mengembangkan dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhannya 

sendiri(Siregar dan Ridwan, 2017: 2). Pada Matakuliah Bahasa Pemrograman, 

mahasiswa akan membuat script sendiri agar ia dapat menciptakan sebuah 

program sederhana berupa media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar dan 

menengah dengan menggunakan program Matlab. 

Sebagian besar mahasiswa IKIP BUDI UTOMO Malang berasal dari luar 

pulau jawa, seringkali Bahasa menjadi kendala dalam komunikasi untuk dapat 

memahami maksud yang disampaikan supaya memiliki pemahaman yang sama, 

dikarenakan perbedaan gaya Bahasa bahkan dapat disimpulkan lebih lanjut 

memiliki permasalahan dalam kemampuan literasi. Secara umum hal ini dapat 

dilihat ketika mahasiswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan tugas yang 

diselesaikan melalui presentasi, seringkali literasi menjadi penghambat dalam 

persamaan pemahaman antara mahasiswa dengan dosen atau bahkan mahasiswa 

dengan mahasiswa yang lainnya. Hal ini juga yang mendasari penelitian ini 

dilakukan. 

Pada matakuliah Bahasa Pemrograman ini tentu saja kemampuan literasi 

sangat penting dimiliki mahasiswa. Dimulai dari bagaimana mahasiswa dapat 

menuangkan ide yang dimilikinya dalam sebuah script menggunakan bahasa 

pemrograman, bagaimana mahasiswa  dapat menuliskan script agar Matlab dapat 

membacanya sesuai dengan yang diinginkan, serta bagaimana mahasiswa dapat 

menghasilkan tulisan yang dapat diterima oleh pengguna program. 
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Dalam penelitian ini, kemampuan literasi akan diungkap 

berdasarkanProgramme for International Student Assessment (PISA). PISA 

merupakan suatustudiinternasional yang salah satu kegiatannya adalah menilai 

prestasi literasi membaca,matematika, dan sains dengan menggunakanpendekatan 

suatu konsep belajar yangberkaitan dengan kapasitas para siswa untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilandisertai dengan kemampuan untuk 

menelaah, memberi alasan,dan mengkomunikasikannya secara efektif, serta 

memecahkan dan menginterpretasikanpermasalahan dalam berbagai situasi 

(Asmara, dkk, 2017). PISA menyebutkan ada enam level kemampuan literasi. 

Pada level 1 ditandai dengan kemampuan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 

berdasarkan instruksi yang jelas sesuai dengan simulasi yang diberikan. Level 2 

jika mahasiswa mampu mengerjakan algoritma dasar, menggunakan rumus, dan 

melaksanakan prosedur yang memerlukan kesimpulan langsung. Level 3 

berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan strategi 

yang sederhana. Level 4 jika mahasiswa mampu memilih dan menggabungkan 

representasi yang berbeda, termasuk pada simnol, dan menghubungkannya 

dengan situasi yang nyata. Level 5 ditandai dengan kemampuan mahasiswa untuk 

mengembangkan dan bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks, 

mengidentifikasi masalah, serta menetapkan asumsi. Level 6 jika mahasiswa 

mampu melakukan pengonsepan, generalisasi, dan menggunakan informasi 

berdasarkan penelaahan dan pemodelan dalam situasi yang kompleks. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif.Sugiyono (2016: 15) memberikan pengertian metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.Penelitian deskriptif kualitatif 

yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai kemampuan literasi matematika mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang 

semester genap 2016/2017 pada Program Studi Pendidikan Matematika dalam 

membuat script Bahasa Pemrograman dengan menggunakan program Matlab. 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 300). Subjek dalam penelitian ini 

sejumlah 40 mahasiswa, diambil dari mahasiswa yang berasal dari daerah timur 

Indonesia yang sedang menempuh matakuliah Bahasa Pemrograman pada 

semester genap 2016/2017.  

Diawali dengan memberikan penugasan proyek kepada mahasiswa untuk 

membuat script berdasarkan suatu kasus yang telah ditentukan peneliti (kasus 

disesuaikan dengan soal-soal dari PISA), berikutnya peneliti menelaah 

kemampuan mahasiswa dalam memahami permasalahan yang diberikan. Pada 

tahapan ini penilaian tentang level kemampuan literasi matematis mahasiswa 

mulai diukur. Selanjutnya, mahasiswa akan melanjutkan untuk menuangkan 

masalah (soal-soal PISA) tersebut dalam bentuk script bahasa pemrograman 
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matlab. Berikutnya peneliti melanjutkan pengukuran kemampuan literasi 

mahasiswa berdasarkan hasil script bahasa pemrograman matlab yang telah 

dibuat, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada masing-masing 

mahasiswa mengenai apa yang telah ditulisnya dalam script. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut J. Jumaniarti (2016 : 70) Kemampuan literasi matematika tidak 

hanya dikhususkan bagi siswa, melainkan penting juga bagi mahasiswa, karena 

pembelajaran matematika pada perguruan tinggi membutuhkan lebih banyak 

penalaran. Kemampuan-kemampuan literasi matematis dapat membentuk karakter 

yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Oleh karena itu 

untuk menjadi mahasiswa yang berdaya guna maka harus mempunyai 

kemampuan literasi matematika. Pentingnya kemampuan literasi matematis 

tersebut ternyata belum sejalan dengan prestasi mahasiswa, terutama mahasiswa 

yang memang belum terlatih mengerjakan soal yang membutuhkan kemampuan 

literasi matematika. Mahasiswa harus mempunyai pemikiran kritis, kreatif, logis 

dan sistematis serta mempunyai kemampuan bekerjasama secara efektif. 

Pemikiran tersebut dapat dicapai melalui pendidikan, salah satunya melalui 

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika memiliki sumbangan yang 

penting untuk perkembangan kemampuan berpikir kreatif dalam diri setiap 

mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 

Penugasan proyek yang diberikan kepada masing-masing mahasiswa yang 

menjadi subjek penelitian berupa soal bertipe PISA yang harus mereka kerjakan 

dengan menggunakan bahasa pemrograman matlab. Pemberian soal dilakukan 

secara bertahap dan penilaian level kemampuan literasi mahasiswa berdasarkan 

PISA dilakukan dengan eliminasi. Pada tahap pertama, peneliti memberikan soal 

PISA dengan kategori level 1. Untuk mahasiswa yang dapat mengerjakan soal 

PISA level 1 tersebut dengan tepat pada script bahasa pemrograman, maka akan 

dilanjutkan dengan memberikan soal PISA berlevel 2, sedangkan untuk 

mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan, maka akan diberikan remidi 

hingga mahasiswa mampu menyelesaikannya. Begitu selanjutnya hingga terdapat 

beberapa mahasiswa yang telah mempu menyelesaikan hingga level 5, sementara 

mahasiswa yang lain masih remidi pada levelnya masing-masing. 

  Dengan permasalahan yang diberikan pada soal, selain mahasiswa dituntut 

untuk dapat mengerjakan secara manual, ia juga dituntut untuk dapat 

menuliskannya ke dalam script bahasa pemrograman matlab. Dalam hal ini, 

kesulitan yang dialami mahasiswa beragam, diantaranya (1) mahasiswa sama 

sekali tidak mampu mengerjakan soal, baik secara manual maupun dengan 

menggunakan matlab, (2) mahasiswa hanya mampu mengerjakan soal secara 

manual, namun sama sekali tidak bisa menuangkannya ke dalam script bahasa 

pemrograman matlab, (3) mahasiswa mampu mengerjakan soal secara manual, 

namun saat menuangkan ke dalam script matlab masih ada beberapa bagian script 

yang tidak bisa dibaca oleh matlab, (4) mahasiswa mampu mengerjakan soal 

secara manual, namun saat dituangkan dalam script bahasa pemrograman matlab 

ternyata menghasilkan penjabaran yang berbeda dari yang ia kerjakan secara 

manual. Pada penelitian ini, level penilaian literasi menurut PISA didasarkan pada 

hasil script bahasa pemrograman matlab yang telah dibuat mahasiswa, bukan 
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berdasarkan jawaban secara manual yang belum dituangkan ke dalam script 

matlab. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa seluruh sebjek penelitian 

dapat mengerjakan soal dalam level 1 ini dengan tuntas. Level 1 PISA ditandai 

dengan menunjukkan suatu tindakan sesuai dengan simulasi dan instruksi yang 

diberikan dengan jelas untuk dapat dituangkan ke dalam script bahasa 

pemrograman matlab. Pada level 1 ini semua mahasiswa dapat mengerjakan 

dengan baik. Namun demikian, 10 diantaranya hanya berhenti pada level 1 ini 

saja. Sedangkan sisanya sebanyak 30 mahasiswa dapat melanjutkan pada level 2, 

3, 4, dan 5.  

Salah satu bentuk soal dalam level 1 ini adalah meminta mahasiswa untuk 

membuat script program yang dapat menghitung perkalian dua matriks. Soal ini 

memberikan instruksi yang jelas. Semua mahasiswa mampu menuliskan perintah 

tersebut ke dalam script bahasa pemrograman matlab. Selain memuat instruksi 

yang jelas, soal dalam level 1 ini juga memuat konteks yang telah dikenal 

mahasiwa, baik cara menuliskan matriks ke dalam matlab, maupun menuliskan 

rumus perkalian dalam matlab. Beberapa kesalahan yang dilakukan mahasiswa 

dalam level 1 ini, diantaranya seperti yang tertera pada gambar 1 berikut. 

 

 
Gambar 1 

Dalam gambar tersebut tersebut terlihat bahwa terdapat kesalahan dalam 

menuliskan kata”masukkan” yang ditulis dengan “masukan”. Berdasarkan 

wawancara, kesalahan tersebut bukan terjadi karena salah ketik, melainkan murni 

kesalahan ejaan yang tidak dipahami mahasiswa. Selain itu, meski sript tersebut 

menghasilkan jawaban yang benar, namun pengguna matlab tidak mendapatkan 

informasi bahwa program yang sedang dihadapkan kepadanya adalah program 

menghitung perkalian dua matriks.  

Pada level 2 PISA, terdapat 30 mahasiwa yang dapat mengerjakan soal 

dengan konteks yang memerlukan kesimpulan langsung, memilah informasi yang 

relevan dari sumber tunggal, dan menggunakan cara penyajian tunggal dalam 

menuangkannya ke dalam script bahasa pemrograman matlab. Dari 30 mahasiswa 

tersebut, 17 diantaranya terhenti pada level 2 ini, sedangkan 13 yang lain dapat 

melanjutkan pada level 3, 4, dan 5. Artinya, masih terdapat 10 mahasiswa yang 

belum dapat menggunakan rumus dan algoritma dasar dalam matlab. 

Rumus dan algoritma dasar dalam matlab diantaranya adalah perintah-

perintah untuk melaksanakan analisis data dalam matlab, seperti max, min, find, 

mean, median, std, sort, sortrows, sum, prod, diff, trapz, cumsum, cumprod, 

cumtrapz, atau operator-operator logikal seperti and, or, not, xor.  

Karakter pertanyaan pada soal level 3 yaitumahasiswa dapat menyelesaikan 

permasalahan yang melibatkan prosedur yang jelas,diantaranya adalah pemecahan 

masalah secara konsekuensi untuk dituangkan dalam script bahasa pemrograman 

matlab. Pada level ini, 13 dari 40 mahasiswa dapat menyelesaikan dengan baik. 

Tiga diantaranya dapat melanjutkan pada level 4 dan 5. Sedangkan sisanya, 
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sebanyak 10 mahasiswa hanya terhenti pada level 3 ini. Artinya, masih terdapat 

27 mahasiswa yang belum dapat menerapkan strategi sederhana untuk 

memecahkan masalah dengan menggunakan script bahasa pemrograman matlab. 

Soal yang diberikan pada level 3 ini melanjutkan pada level pertama, yaitu 

bagaimana memberikan batasan agar pengguna program dapat menuliskan matrix 

dengan benar. Seandainya yang diinputkan pengguna ternyata bukan sebuah 

matriks, maka perkalian tersebut tidak dapat dikerjakan. Tetapi sebaliknya, 

program tersebut justru akan memberikan peringatan bahwa pengguna harus 

mengikuti tata cara penulisan matriks yang benar ke dalam matlab.Tata cara 

penulisan matrix pun akan dipaparkan ke dalam program tersebut. Artinya, pada 

soal level 3 ini peneliti melibatkan logika percabangan if… elseif… else… end dan 

switch… case… end. Kebiasaan tutur bahasa khas daerah timur yang dibawa 

mahasiswa nampak menjadi kendala dalam menuliskan script dalam logika 

percabangan ini. Kendala tersebut diantaranya adalah kebiasaan membolak-balik 

susunan kalimat shingga mengakibatkan matlab tidak dapat membaca script 

program yang telah dikerjakannya, seperti cuplikan script yang tertera pada 

gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2 

Dalam cuplikan script tersebut nampak ketidakberaturan penggunaan 

statement control yang dituliskan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti 

mendapati bahwa hal tersebut bukan murni sebuah kesalahan karena mahasiswa 

tidak mengerti tentang penulisan statement control, melainkan mahasiswa 

menganggap bahwa ketika dibalik pun menghasilkan pngertian yang sama. Ibarat 

mereka yang terbiasa menggunakan kata “ini saya punya buku” untuk menyatakan 

“ini buku saya”, maka meletakkan if di akhir rumus akan menghasilkan logika 

yang sama dengan meletakkannya di manapun dalam case 1 tersebut. 

Pada soal PISA level 4 terdapat 3 mahasiwa yang mampu menyelesaikan. 1 

diantaranya dapat melanjutkan hingga ke level 5, sedangkan 2 diantaranya hanya 

terhenti pada level 4. Dua mahasiswa tersebut mampu bekerja secara efektif 

dengan model eksplisit untuk situasi konkrit yang kompleks, serta mampu 

memilih dan mengintegrasikan berbagai simbol ke dalam script bahasa 

pemrograman matlab. Dengan demikian, maka sebanyak 37 mahasiswa belum 

dapat bekerja secara efektif dengan model dan belum dapat memilih serta 

mengintegrasikan representasi yang berbeda. 

Dalam level ini masih digunakan statement contol. Tidak hanya 

menggunakan if… elseif… else… end dan switch… case… end, logika 

percabangan yang digunakan dalam memecahkan persoalan dalam level 4 ini juga 

menggunakan while…end, for…end, maupun continue dan break. Berbeda dengan 

level 3 yang diberikan clue untuk statement control yang harus digunakan, pada 

level 4 ini pemilihan statement control dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa. 

Kesalahan paling banyak yang dilakukan mahasiswa pada level ini adalah 

mahasiswa mngerti mengenai logika percabangan yang ada pada permasalahan, 
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hanya saja ia tidak mampu menuliskan dengan benar ke dalam matlab. Entah ada 

kesalahan pengertian sehingga menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan 

keinginannya, maupun terjadi error sehingga tidak menghasilkan papaun. 

Satu mahasiswa berada pada level 5. Sedangkan sisanya, sebanyak 39 

mahasiswa masih belum dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks 

serta menyelesaikan masalah yang rumit untuk dituangkan ke dalam script bahasa 

pemrograman. Soal pada level 5 ini mengharuskan mahasiswa agar mampu 

mengembangkan dan bekerja dengan situasi kompleks, mengidentifikasi 

keterbatasan model, menspesifikasi asumsi, serta dapat memilih, membandingkan, 

dan mengevaluasi strategi pemecahan masalah dengan konsep matematika. 

Lebih kompleks dari sekadar logika percabangan yang diberikan pada level 

4, dalam level 5 ini juga lebih dikomplekskan dengan melibatkan beberapa 

perintah lain dalam matlab. Misalkan pada soal matrix yang dipaparkan pada 

level-level sebelumnya, pada level 5 ini diperkompleks dengan menghadirkan 

fungsi LUsolPivot, matInvert, Ludekomp, ataupun GaussElimPivot. 

Sedangkan pada level 6, tidak satupun mahasiswa berada pada level ini. 

Artinya, tidak ada mahasiswa yang menjadi subjek penelitian mampu 

menyelesaikan masalah matematis, dapat membuat generalisasi, merumuskan, 

serta menuangkan temuannya ke dalam script bahasa pemrograman matlab. 

Karakter pertanyaan pada soal dalam level 6 ini adalah mampu 

mengkonseptualisasi, menggeneralisasi, dan menggunakan informasi untuk 

menginvestigasi dan memodelkan situasi kompleks. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun dari 40 mahasiswa yang 

menjadi subjek penelitian berada pada level 6 berdasarkan PISA. Tidak satupun 

dari mereka mampu melakukan pengonsepan dan menggunakan informasi 

beradasarkan penelaahan dan pemodelan dalam suatu situasi yang kompleks, 1 

diantaranya berada pada level 5, 2 mahasiswa berada pada level 4, 10 pada level 

3, 17 mahasiswa pada level 2, dan sisanya masih pada level 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiwa program studi pendidikan matematika IKIP Budi 

Utomo Malang dalam penulisan script Bahasa Pemrograman masih memiliki 

kemampuan literasi yang rendah. Mereka baru mampu menafsirkan dan 

mengenali situasi dengan konteks yang memerlukan kesimpulan langsung, juga 

mengerjakan algoritma dasar dengan menggunakan rumus. 

Dalam penelitian berikutnya hendaknya dapat dikembangkan pada 

penelitian literasi matematika dalam script bahasa pemrograman dari sudut 

pandang yang lain, tidak hanya pada PISA saja, sehingga penelitian tentang 

literasi matematika pada bahasa pemrograman matlab ini dapat berkembang lebih 

luas. 
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Abstrak 

Pemberian scaffolding digunakan untuk meminimalkan 

kesulitan siswa SMP dalam menyelesaikan permasalahan operasi 

hitung bentuk aljabar. Scaffolding  adalah bantuan yang berupa 

petunjuk, arahan, pemberian contoh, maupun tindakan lain yang 

diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mumpuni 

dalam rangka membantu siswa menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Scaffolding diterapkan juga untuk membantu siswa mengembangkan 

proses berpikir siswa. Siswa yang awalnya terbiasa dengan soal rutin 

maka akan dikembangkan kemampuannya dalam memecahkan 

masalah melalui pemberian soal higher order thinking. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan 

dilakukan di SMP Negeri 22 Surabaya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan kesulitan yang dialami  siswa dalam 

menyelesaikan soal higher order thinking materi aljabar dan bentuk 

scaffolding yang sesuai untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga subjek penelitian yang masing-masing 

siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Berdasarkan hasil analisis data, siswa berkemampuan matematika 

tinggi, sedang, dan rendah mengalami kesulitan pada membuat model 

matematika dari kalimat yang ada pada soal, menyelesaikan proses, 

menuliskan hasil akhir, dan membuat solusi sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. Bentuk scaffolding yang diberikan 

untuk mengatasi kesulitan siswa yaitu (1) explaining berupa 

menjelaskan pentingnya membuat pemisalan dalam mengubah kalimat 

pada soal menjadi kalimat matematika dan memberikan contoh yang 

serupa dalam membuat solusi dari permasalahan yang diberikan, (2) 

reviewing berupa meminta siswa lebih teliti membaca dan mencermati 

apa yang ditanyakan pada soal, tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran, dan meminta siswa menuliskan solusi yang 

sesuai, (3) restructuring berupa membacakan soal dengan 

memberikan penekanan intonasi pada hal yang penting, dan (4) 

developing conceptual thinking dengan meminta siswa untuk 

menghubungkan apa yang ditanyakan pada soal dengan hasil yang 

diperoleh  

Kata kunci: scaffolding, kesulitan siswa, soal higher order thinking, 

aljabar. 
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Pada masa sekarang ini masih banyak guru yang melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar dengan mentransfer pengetahuan kepada siswa secara langsung 

tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan tersebut. 

Hasilnya, siswa hanya memahami dan terpaku pada prosedur penyelesaian soal 

tanpa memahami benar konsep materi yang diajarkan. Hal ini selaras dengan 

pendapat Ashari (2007) yang masih relevan untuk kondisi saat ini, yakni bahwa 

karakteristik pembelajaran matematika sekarang ini lebih mengacu pada tujuan 

jangka pendek, yaitu hanya untuk memenuhi standar lulus ujian, namun kurang 

memahamkan materi, dan lebih fokus pada kemampuan prosedural. Selain itu, 

pengaturan kelasnya monoton, dan siswa lebih sering dilatih berpikir tingkat 

rendah dengan mengerjakan soal-soal yang ada pada buku paket yang sebagian 

besar berupa soal rutin. Sebagai dampaknya, siswa mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan masalah non-rutin yang menuntut siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi dan mampu memberikan argumentasi tentang bagaimana cara 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Peran guru sangatlah penting untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa, 

yaitu dengan memperhatikan tingkat kemampuan siswa dalam menangkap 

pengetahuan yang diberikan. Dalam mengontruksi pengetahuan, sebenarnya siswa 

dapat mengontruksi secara individu tanpa bantuan orang lain maka siswa 

menunjukkan adanya zona aktual. Ketika siswa mampu mengembangkan secara 

maksimal potensi yang dimilikinya dengan bantuan orang lain, maka zona yang 

masih bisa dikembangkan ini disebut dengan Zone of Proximal Development 

(Ahda, 2017).  

Dalam Fernandez (2001), Vygotsky mengemukakan bahwa ZPD (Zone of 

Proximal Development) merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual 

yang ditentukan oleh kemandirian siswa dalam memecahkan masalah dan tingkat 

perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah 

bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih 

kompeten. Oleh karena itu, diperlukan partner yang bisa membantu memberikan 

bantuan saat mengerjakan, bisa seorang guru atau seorang teman yang lebih 

mumpuni. Hal inilah yang disebut dengan scaffolding.  

Anghileri  (2006) mengemukakan tiga tingkat scaffolding  sebagai 

serangkaian strategi pengajaran yang efektif yang mungkin terlihat di kelas. 

Tingkat paling dasar adalah environmental provisions, yaitu penataan lingkungan 

belajar yang memungkinkan berlangsung tanpa intervensi langsung dari guru. 

Selanjutnya pada tingkat kedua, interaksi guru semakin diarahkan untuk 

mendukung siswa belajar, dan pada tingkat ketiga interaksi guru diarahkan untuk 

pengembangan pemikiran konseptual. 

Vygotsky (dalam Bikmaz, 2010: 2) menyatakan bahwa siswa membutuhkan 

scaffolding sebagai jembatan pada ZPD siswa dalam menyelesaikan suatu tugas di 

mana pada awalnya siswa tidak dapat memahami atau menyelesikan tugas 

tersebut namun dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih kompeten, 

siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Scaffolding 

diterapkan juga untuk membantu siswa mengembangkan proses berpikirnya. 

Siswa yang awalnya terbiasa dengan soal rutin maka akan dikembangkan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah melalui pemberian soal higher order 

thinking. Bedasarkan kemampuan berpikir menurut revisi Taksonomi Bloom oleh 

Krathwohl, tiga level pertama merupakan lower order thinking yaitu mengingat, 
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memahami, dan menerapkan, sedangkan tiga level berikutnya merupakan higher 

order thinking yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Proses kognitif 

menganalisis dikategorisasi dalam tiga bentuk yaitu: membedakan, 

mengorganisasi, dan mengatribusi. Proses kognitif mengevaluasi terkait dengan 

membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar mencakup memeriksa dan 

mengkritik. Dalam mencipta siswa dapat merumuskan, merencanakan, dan 

memproduksi (Ahda, 2017). 

Pada penelitian ini, scaffolding yang diberikan bertujuan untuk membantu 

siswa mengatasi kesulitan saat menyelesaikan soal higher order thinking materi 

aljabar. Materi aljabar yang digunakan yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar. 

Penguasaan siswa dalam kompetensi ini sangat penting karena dapat 

mempengaruhi dan akan menjadi pengetahuan awal untuk siswa belajar Aljabar 

pada tahapselanjutnya. Misalnya pada saat siswa mempelajari tentang persamaan, 

pertidaksamaan, sistem persamaan, fungsi, persamaan garis, dan lainnya. Siswa 

yang kurang menguasai dalam menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa dalam materi operasi hitung 

bentuk aljabar. Oleh karena itu diperlukan bantuan berupa arahan atau petunjuk 

untuk menuntun siswa menyelesaikan soal higher order thinking dalam operasi 

hitung bentuk aljabar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan soal higher order thinking materi aljabar sebelum 

diberikan scaffolding dan bentuk scaffolding yang diberikan untuk mengatasi 

kesulitan siswa menyelesaikan soal higher order thinking materi aljabar. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII-G SMP Negeri 22 

Surabaya dan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Subjek 

penelitian terdiri dari 3 (tiga) orang siswa kelas VIII yang telah menerima materi 

aljabar, khususnya tentang bentuk aljabar dan operasi pada aljabar. Ketiga siswa 

tersebut, masing-masing termasuk ke dalam kelompok siswa berkemampuan 

matematika tinggi, sedang, dan rendah.  

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada skor tes pengerjaan Lembar 

Tes Kemampuan Matematika yang dikerjakan oleh siswa dalam satu kelas. Skor 

tes pengerjaan Lembar Tes Kemampuan Matematika kemudian dikelompokkan ke 

dalam tiga kelompok, dan diambil masing-masing satu siswa berkemampuan 

matematika tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan kriteria kemampuan 

matematika.  

Selanjutnya, ketiga subjek penelitian tersebut diberikan Lembar Soal HOT 

yang berisi soal higher order thinking materi aljabar yang berfungsi untuk 

memberikan informasi kepada peneliti tentang kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal higher order thinking materi aljabar sebelum diberikan 

scaffolding. Lembar soal HOT terdiri dari 4 soal yang terdiri dari 4 soal yang 

termasuk pada level kognitif menganalisis yaitu membedakan, menghubungkan, 

mengorganisir, dan level kognitif mencipta, yang kemudian dilanjutkan dengan 

wawancara serta pemberian scaffolding yang tepat untuk mengatasi kesulitan 

masing-masing subjek penelitian dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, 

analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yakni reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal higher order thinking materi 

aljabar dungkap melalui hasil pengerjaan Lembar Soal HOT yang terdiri dari 4 

(empat) soal. Setelah mengerjakan Lembar Soal HOT, subjek penelitian diberi 

scaffolding yang sesuai untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Scaffolding yang 

dimaksud mengacu pada scaffolding yang dikemukakan oleh Anghileri (2006). 

Untuk scaffolding level 1, belum berhubungan langsung dengan materi 

matematika sehingga lebih ditekankan untuk pengaturan kondisi lingkungan yang 

akan digunakan, perhatian dan dorongan yang diberikan kepada siswa, dan 

penerimaan siswa dalam mengikuti kegiatan. Selanjutnya untuk level 2 dan 3 

digunakan untuk membantu siswa, seperti yang akan dipaparkan berikut: 

 

1. Deskripsi kesulitan subjek berkemampuan matematika tinggi dalam 

menyelesaikan Soal HOT dan pemberian scaffolding untuk mengatasi kesulitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil pekerjaan S1       

menyelesaikan soal HOT 1 
Gambar 2. Hasil pekerjaan S1       

menyelesaikan soal HOT 2 

Gambar 3. Hasil pekerjaan S1       

menyelesaikan soal HOT 3 

Gambar 4. Hasil pekerjaan S1       

menyelesaikan soal HOT 4 
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Tabel 1. Pemberian Scaffolding kepada S1 

No. 

Soal 
Kesulitan Scaffolding yang diberikan 

Karakteristik 

Scaffolding 

1. Membuat model 

matematika dari kalimat 

yang ada pada soal 

Meminta siswa lebih teliti membaca dan  mencermati 

apa yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran jawaban 

Reviewing 

Menyelesaikan proses Meminta siswa untuk lebih teliti kembali terhadap 

hasil perhitungan yang dikerjakan 

Reviewing 

Membuat solusi sesuai 

dengan materi yang 

diberikan 

Melakukan tanya jawab dan membawa siswa kembali 

ke permasalahan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Menuliskan hasil akhir Melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran jawaban 

Reviewing 

2. Membuat model 

matematika dari kalimat 

yang ada pada soal 

Menjelaskan pentingnya membuat pemisalan dalam 

mengubah kalimat pada soal menjadi kalimat 

matematika 

Explaining 

Menyelesaikan proses Melakukan tanya jawab meminta siswa untuk lebih 

teliti dan melakukan pembenaran  

Reviewing 

Menuliskan hasil akhir Melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran jawaban 

Reviewing 

Membuat solusi sesuai 

dengan materi yang 

diberikan 

Meminta siswa menuliskan kesimpulan yang sesuai 

dengan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

3 Membuat model 

matematika dari kalimat 

yang ada pada soal 

Menjelaskan pentingnya membuat pemisalan dalam 

mengubah kalimat pada soal menjadi kalimat 

matematika 

Explaining 

Menyelesaikan proses Melakukan tanya jawab meminta siswa untuk lebih 

teliti dan melakukan pembenaran  

Reviewing 

Menuliskan hasil akhir Melakukan tanya jawab dan meminta siswa untuk 

memperhatikan penulisan satuan 

Reviewing 

Membuat solusi sesuai 

dengan materi yang 

diberikan 

Melakukan tanya jawab dan meminta siswa 

mencermati apa yang ditanyakan pada soal. 

Reviewing 

4. Membuat solusi sesuai 

dengan materi yang 

diberikan 

Melakukan tanya jawab dan meminta siswa untuk 

mencermati apa yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa berkemampuan 

matematika tinggi mengalami kesulitan pada saat membuat model matematika 

dari kalimat yang ada pada soal, menyelesaikan proses, menuliskan hasil akhir, 

dan membuat solusi sesuai dengan materi yang diberikan. Scaffolding yang 

diberikan masih sederhana namun siswa sudah mampu menemukan penyelesaian 

yang tepat. Scaffolding yang diberikan termasuk explaining dan reviewing seperti 

mengingatkan kepada siswa, melakukan tanya jawab, dan meminta siswa agar 

lebih teliti. 

 

2. Deskripsi kesulitan subjek berkemampuan matematika sedang dalam 

menyelesaikan Soal HOT dan pemberian scaffolding untuk mengatasi kesulitan 
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Tabel 2. Pemberian Scaffolding kepada S2 

No. 

Soal 
Kesulitan Scaffolding yang diberikan 

Karakteristik 

Scaffolding 

1. Membuat model 

matematika dari 

kalimat yang ada 

pada soal 

Meminta siswa lebih teliti membaca dan  

mencermati apa yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Membacakan soal dengan memberikan penekanan 

intonasi pada hal yang penting 

Restructuring 

Melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran jawaban 

Reviewing 

Membuat solusi 

sesuai dengan materi 

yang diberikan 

Membacakan soal dengan memberikan penekanan 

intonasi pada hal yang penting 

Restructuring 

2. Membuat model 

matematika dari 

kalimat yang ada 

pada soal 

Menjelaskan pentingnya membuat pemisalan 

dalam mengubah kalimat pada soal menjadi 

kalimat matematika 

Explaining 

Menyelesaikan 

proses 

Melakukan tanya jawab meminta siswa untuk lebih 

teliti dan melakukan pembenaran  

Reviewing 

Menuliskan hasil 

akhir 

Meminta siswa untuk mencermati kembali apa 

yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Melakukan tanya jawab dan meminta siswa untuk 

memperhatikan penulisan satuan 

Reviewing 

3 Membuat model 

matematika dari 

kalimat yang ada 

pada soal 

Menjelaskan pentingnya membuat pemisalan 

dalam mengubah kalimat pada soal menjadi 

kalimat matematika 

Explaining 

Menyelesaikan 

proses 

Meminta siswa untuk lebih teliti kembali terhadap 

hasil perhitungan yang dikerjakan  

Reviewing 

Menuliskan hasil 

akhir 

Melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran jawaban 

Reviewing 

Membuat solusi Melakukan tanya jawab dan meminta siswa Reviewing 

Gambar 7. Hasil pekerjaan S2  menyelesaikan soal HOT 3 

Gambar 8. Hasil pekerjaan S2 menyelesaikan soal HOT 4 

Gambar 5. Hasil pekerjaan S2       

menyelesaikan soal HOT 1 

Gambar 6. Hasil pekerjaan S2       

menyelesaikan soal HOT 2 
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No. 

Soal 
Kesulitan Scaffolding yang diberikan 

Karakteristik 

Scaffolding 

sesuai dengan materi 

yang diberikan 

mencermati apa yang ditanyakan pada soal. 

Memberikan contoh yang serupa dalam membuat 

solusi dari permasalahan yang diberikan  

Explaining and 

Reviewing 

4. Membuat solusi 

sesuai dengan materi 

yang diberikan 

Melakukan tanya jawab dan meminta siswa untuk 

mencermati apa yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Meminta siswa untuk menuliskan solusi yang 

sesuai dengan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa berkemampuan 

matematika sedang mengalami kesulitan pada saat membuat model matematika 

dari kalimat yang ada pada soal, menyelesaikan proses, menuliskan hasil akhir, 

dan membuat solusi sesuai dengan materi yang diberikan. Scaffolding yang 

diberikan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan subjek berkemampuan 

matematika tinggi. Untuk menemukan penyelesaian yang tepat subjek 

berkemampuan matematika rendah diberikan scaffolding yaitu explaining, 

reviewing, dan restructuring. Ragam bantuan yang diberikan juga bertambah jika 

pada siswa berkemampuan tinggi seperti mengingatkan kepada siswa, melakukan 

tanya jawab, dan meminta siswa agar lebih teliti, maka kepada siswa 

berkemampuan matematika rendah juga dilakukan bantuan dengan membacakan 

dengan penekanan intonasi dan memberikan contoh yang serupa. 

 

3. Deskripsi kesulitan subjek berkemampuan matematika rendah dalam 

menyelesaikan Soal HOT dan pemberian scaffolding untuk mengatasi kesulitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 11. Hasil pekerjaan S3  menyelesaikan soal HOT 3 

Gambar 12. Hasil pekerjaan S3       

menyelesaikan soal HOT 4 

Gambar 9. Hasil pekerjaan S3  

Menyelesaikansoal HOT 1 Gambar 10. Hasil pekerjaan S3       

menyelesaikan soal HOT 2 
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Tabel 3. Pemberian Scaffolding kepada S3 

No. 

Soal 
Kesulitan Scaffolding yang diberikan 

Karakteristik 

Scaffolding 

1. Membuat model 

matematika dari 

kalimat yang ada 

pada soal 

Meminta siswa lebih teliti membaca dan  

mencermati apa yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Membacakan soal dengan memberikan penekanan 

intonasi pada hal yang penting 

Restructuring 

Melakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa 

melakukan pembenaran jawaban 

Reviewing 

Memberikan contoh yang serupa dalam mengubah 

soal menjadi kalimat matematika 

Explaining and 

Reviewing 

Membuat solusi 

sesuai dengan materi 

yang diberikan 

Melakukan tanya jawab dan membawa siswa kem-

bali ke permasalahan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Meminta siswa menuliskan kesimpulan yang 

sesuai dengan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

2. Membuat model 

matematika dari 

kalimat yang ada 

pada soal 

Menjelaskan pentingnya membuat pemisalan 

dalam mengubah kalimat pada soal menjadi 

kalimat matematika 

Explaining 

Meminta siswa lebih teliti membaca dan 

mencermati apa yang ditanayakan pada soal 

Reviewing 

Membacakan soal dengan memberikan penekanan 

intonasi pada hal yang penting 

Restructuring 

Menyelesaikan 

proses 

Melakukan tanya jawab meminta siswa untuk lebih 

teliti dan melakukan pembenaran  

Reviewing 

Membuat solusi sesuai 

materi yang diberikan 

Meminta siswa menuliskan kesimpulan yang 

sesuai dengan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

3 Membuat model 

matematika dari 

kalimat pada soal 

Menjelaskan pentingnya membuat pemisalan 

dalam mengubah kalimat pada soal menjadi 

kalimat matematika 

Explaining 

Menyelesaikan 

proses 

Meminta siswa untuk lebih teliti kembali terhadap 

hasil perhitungan yang dikerjakan  

Reviewing 

Membuat solusi 

sesuai dengan materi 

yang diberikan 

Melakukan tanya jawab meminta siswa untuk 

menghubungkan apa yang ditanyakan pada soal 

dengan hasil yang diperoleh 

Developing 

Conceptual 

Thinking 

Melakukan tanya jawab dan membawa siswa kem-

bali ke permasalahan yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Membacakan soal dengan memberikan penekanan 

intonasi pada hal yang penting 

Restructuring 

4. Membuat solusi 

sesuai dengan materi 

yang diberikan 

Melakukan tanya jawab dan meminta siswa untuk 

mencermati apa yang ditanyakan pada soal 

Reviewing 

Meminta siswa untuk menghubungkan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan hasil yang diperoleh 

Developing 

Conceptual 

Thinking 

Membacakan soal dengan memberikan penekanan 

intonasi pada hal yang penting 

Restructuring 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa berkemampuan 

matematika rendah mengalami kesulitan pada saat membuat model matematika 

dari kalimat yang ada pada soal, menyelesaikan proses, dan membuat solusi 

sesuai dengan materi yang diberikan. Kesulitan pada tiap nomer yang dialami 

siswa berkemampuan matematika rendah terlihat lebih sedikit dibanding siswa 

berkemampuan tinggi dan sedang, namun pada kenyataannya tidak demikian. 

Pada soal nomer 1 misalnya, siswa berkemampuan matematika rendah terlihat 

tidak mengalami kesulitan menyelesaikan proses dan menuliskan hasil akhir. Hal 

tersebut terjadi karena siswa berkemampuan matematika rendah sudah mengalami 
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kesalahan dari awal pengerjaan, yaitu salah dalam membuat model matematika 

dari kalimat pada soal, sehingga hasilnya sampai selesai mengalami kekeliruan. 

Oleh karena itu siswa diberikan scaffolding dari awal pengerjaan. Scaffolding 

yang diberikan lebih beragam yaitu explaining, reviewing, restructuring, dan 

developing conceptual thinking. Bantuan yang diberikan oleh peneliti berupa 

mengingatkan kepada siswa, melakukan tanya jawab, meminta siswa agar lebih 

teliti, membacakan dengan penekanan intonasi, memberikan contoh yang serupa, 

dan meminta siswa untuk menghubungkan kesesuaian apa yang ditanyakan pada 

soal dengan hasil yang diperoleh. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diketahuin bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal higher order thinking masih rendah. 

Untuk itu diperlukan bantuan guru atau orang yang lebih kompeten untuk 

membantu siswa mengatasi kesulitan dalam menemukan penyelesaian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pengerjaan siswa dalam menyelesaikan Lembar Soal 

HOT, ketiga subjek penelitian baik siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 

sedang, dan rendah mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan yang dialami 

ketiga siswa tersebut yaitu membuat model matematika dari kalimat yang ada 

pada soal, menyelesaikan proses, menuliskan hasil akhir, dan membuat solusi 

sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Untuk mengatasi kesulitan siswa 

tersebut maka dilakukan pemberian scaffolding. Scaffolding yang diberian 

mengacu pada scaffolding yang dikemukakan oleh Anghileri, (2006) yaitu 

Explaining, Reviewing, Restructuring, dan Developing Conceptual Thinking. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar guru dapat 

memberikan latihan-latihan soal higher order thinking untuk melatih kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal HOT. Untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada proses belajar mengajar, 

maka guru juga sebaiknya mengetahui teori tentang scaffolding, sehingga mampu 

memberikan scaffolding yang sesuai dan efektif. 
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Abstrak 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu tujuan 

yang diharapkan dapat berkembang dengan optimal pada diri peserta 

didik. Namun, berdasarkan hasil observasi di kelas XI MIA SMAN 1 

Pariaman diketahui bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik di SMAN 1 Pariaman belum berkembang secara optimal. Hal ini 

terlihat dari proses pembelajaran , tes yang diberikan dan hasil belajar 

peserta didik. Proses pembelajaran matematika di kelas XI MIA 

SMAN 1 Pariaman masih berpusat pada guru dan peserta didik masih 

kurang aktif dan tidak fokus selama proses pembelajaran. Selain itu, 

dalam proses pembelajaran peserta didik hanya menerima 

pengetahuan dari guru sehingga mengakibatkan  minimnya interaksi 

atau komunikasi yang terjadi di dalam kelas baik guru dengan peserta 

didik maupun diantara peserta didik itu sendiri. Salah satu usaha yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dan 

membandingkannya dengan pembelajaran konvensional di kelas XI 

MIA SMAN 1 Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division lebih baik daripada pembelajaran konvensional di Kelas XI 

MIA SMAN 1 Pariaman dengan taraf nyata α = 0,05. 

Kata Kunci: pembelajaran kooperatif, student teams achievement 

division, STAD, kemampuan komunikasi matematis 

 

 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat pesat, 

memunculkan banyak perubahan dan tantangan dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia. Kemajuan ini menuntut adanya peningkatan kualitas pendidikan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang mampu hidup dan bersaing di era 

globalisasi. Kemajuan IPTEK dan pendidikan yang berkualitas berkaitan erat 

dengan salah satu bidang ilmu yaitu matematika. Salah satu tujuan pembelajaran 

matematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No.59 adalah mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun 

mailto:intansf19@gmail.com
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bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (PMP,2014). Merujuk 

pada tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik yang 

menjadi perhatian setiap guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas 

salah satunya yaitu kemampuan komunikasi matematis. 

 Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan peserta didik 

dalam  menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan yang diketahuinya 

melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, 

dimana terjadi pengalihan pesan (lisan atau tulisan). Pesan yang dialihkan berisi 

tentang materi matematika yang dipelajari misalnya berupa konsep, rumus, atau 

strategi penyelesaian suatu masalah.Kemampuan komunikasi matematis sangat 

penting dikembangkan dalam pembelajaran, agar peserta didik dapat 

menggunakan kemampuan tersebut atau mengaplikasikannya dalam kehidupan 

untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru 

hendaknya mampu merancang dan menciptakan pembelajaran untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan pembelajaran matematika, salah satunya yaitu kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. 

Berdasarkan  pengamatan yang telah dilakukan pada kelas XI MIA SMAN I 

Pariaman terlihat bahwa  proses pembelajaran dominan terpusat pada guru dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional tipe ekspositori. Dari 

pengamatan terlihat bahwa peserta didik hanya terfokus mencatat konsep yang 

dijelaskan, mengerjakan latihan yang diberikan secara individu atau berkelompok 

kemudian mengumpulkan latihan dan membahas beberapa soal. Hal lain yang 

ditemukan yaitu sebagian peserta didik tidak fokus, pasif, kurangnya minat dan 

respon yang diberikan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Kenyataan yang telah dideskripsikan di atas, mengakibatkan interaksi yang terjadi 

di dalam kelas sangat minim antara peserta didik baik dengan guru maupun siswa 

lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik mengenai 

proses pembelajaran di kelas, diperoleh gambaran bahwa mereka merasa bosan 

dan jenuh dengan model pembelajaran yang digunakan sehingga mereka tidak 

memiliki keinginan atau ketertarikan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hal 

ini menyebabkan beberapa peserta didik melakukan aktivitas lain yang tidak 

berkaitan dengan proses pembelajaran. Selain masalah di atas, kemampuan 

peserta didik dalam mengomunikasikan jawabannya masih belum baik dan tidak 

sistematis. Jika jawaban tersebut diberikan nilai skala untuk indikator kemampuan 

komunikasi matematis yang merujuk pada Dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen 

No.506/C/PP/2004 (Depdiknas,2004) yaitu menyajikan pernyataan matematika 

secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram, maka peserta didik berada pada nilai 

skala 1. Nilai ini diberikan berasarkan analisis jawaban menggunakan rubrik 

analitik menurut Iryanti (2004:13) karena semua pernyataan matematika yang 

disajikan tidak benar dan tidak jelas. 

Berdasarkan soal komunikasi yang sudah diberikan, hanya 12 dari 34 

peserta didik yang  menjawab benar. Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik masih rendah. Kemampuan komunikasi 

peserta didik yang rendah juga berdampak pada hasil belajar matematika. Berikut 

disajikan hasil ulangan mid matematika semester I pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 1 Pariaman Yang Tuntas Pada 

Ulangan MID Matematika Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Peserta Didik yang Tuntas 

Jumlah Persen 

XI MIA 1 34 12 35.29 

XI MIA 2 34 10 29.41 

XI MIA 3 34 14 41.17 

XI MIA 4 34 5 14.71 

XI MIA 5 35 8 22.86 

Sumber: Guru Matematika Kelas XI MIA SMA Negeri 1 Pariaman 

 

Dalam proses pembelajaran matematika, komunikasi memegang peranan 

yang sangat penting dimana guru sebagai pengantar pesan dan peserta didik 

sebagai penerima pesan yaitu berupa materi pelajaran yang kemudian dituangkan 

kedalam simbol-simbol komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini juga 

tercantum dalam NCTM (2000) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan 

bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika, tanpa adanya 

komunikasi yang baik maka perkembangan matematika akan terhambat. 

Selanjutnya komunikasi menurut Herdian (2010) mengatakan bahwa 

“Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk 

memberitahu, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tak 

langsung melalui media. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis  dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan peserta didik dalam  menyampaikan sesuatu 

yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di 

lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan”. Pesan yang dialihkan yaitu 

berupa materi matematika seperti konsep, rumus atau strategi penyelesaian 

masalah dimana komunikasi yang terjadi antara guru-siswa dan siswa-siswa. 

Jika permasalahan kemampuan komunikasi matematis peserta didik terus 

dibiarkan akan mengakibatkan salah satu tujuan pembelajaran matematika tidak 

tercapai dengan optimal sehingga siswa sebagai penerus bangsa belum sitidak siap 

menghadapi tuntunan perkembangan zaman. Apalagi di zaman era globalisasi ini 

dituntut sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi dengan baik untuk 

hidup dan bersaing dalam menghadapi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi.Salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yaitu model pembelajaran yang digunakan. Salah satu 

alternative untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan mudah diadaptasikan (Arends, 

1997:317).  

Slavin (dalam Rusman, 2011:214) memaparkan bahwa, “Gagasan utama di 

belakang STAD adalah memacu peserta didik agar saling mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan oleh 

guru”. Hal inidapat memicu peserta didik agar saling mendorong, membantu dan 

memotivasi satu sama lain untuk menguasai suatu  materi dan mencapai tujuan 

kelompok. Selain itu dengan sistem kelompok belajar yang heterogen dalam 

pelaksanaannya, STAD dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif 

sehingga mereka memiliki banyak kesempatan untuk berdiskusi, mengemukakan 
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pendapat, mengolah informasi serta memiliki kesadaran atau rasa tanggung jawab 

untuk dapat memahami materi. Model pembelajaran ini memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk berkembang dan berlatih berkomunikasi (lisan atau 

tulisan) serta mengekspresikan pengetahuannya melalui diskusi dengan peserta 

didik lainnya yang merupakan salah satu langkah dari proses pelaksanaan STAD 

itu sendiri.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari 6 langkah yaitu 1) 

Penyampaian tujuan dan motivasi oleh guru; 2) Pembagian kelompok yang 

heterogen; 3) Presentasi materi secara garis besar oleh guru; 4) Diskusi kelompok 

dengan bantuan lembar kerja peserta didik; 5) Pemberian evaluasi (kuis) terhadap 

materi yang dibahas; 6) Pemberian penghargaan terhadap prestasi kelompok 

(Rusman,2011:215). Peran guru selama pembelajaran berlangsung yaitu sebagai 

fasilitator, organisator serta menuntun peserta didik untuk bisa bekerjasama, 

berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab dengan kelompoknya serta 

memberikan bimbingan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan peserta 

didik menjadi lebih aktif dan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematisnya dalam proses pembelajaran baik lisan maupun tulisan sehingga 

tercapainya tujuan pembelajaran matematika dan berguna bagi kehidupan masa 

depannya. 

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan membandingkan nya dengan 

pembelajaran konvensional di kelas XI MIA SMAN 1 Pariaman. Indikator yang 

digunakan pada penelitian ini berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen 

No.506/C/PP/2004 yaitu a) menyajikan pernyataan matematika secara lisan, 

tertulis, gambar, dan diagram; b) mengajukan dugaan; c) melakukan manipulasi 

matematika; d) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebebasan solusi; e) menarik kesimpulan dari pernyataan; f) 

memeriksa kesalahan suatu argument; g) menemukan pola/sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk dalam kategori eksperimen semu (quasi) dengan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah Static Group Design. Populasi pada 

penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIA SMAN 1 Pariaman tahun 

pelajaran 2015/2016. Setelah dilakukan uji kesamaan rata-rata diambil dua kelas 

sampel yaitu kelas XI MIA 2 sebagai kelas eksperimen dan XI MIA 3 sebagai 

kelas kontrol. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional 

untuk kelas kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil 

tes akhir  kemampuan komunikasi matematis peserta didik, sedangkan data 

sekunder yaitu jumlah peserta didik yang menjadi subjek penelitian dan nilai mid 

matematika semester II kelas XI MIA SMAN 1 Pariaman. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes kemampuan komunikasi 

matematis berupa soal essay yang terdiri dari enam butir soal. Tes yang diberikan 
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dinilai dengan menggunakan indikator  rubrik analitik kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yang mengacu pada Dokumen Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No. 506/C/PP/2004. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah uji Mann Whitney karena data hasil akhir tes 

kemampuan komunikasi matematistidak berdistribusi normal. Berikut disajikan 

bentuk soal tes akhir kemampuan komunikasi dan rubrik pedoman untuk menilai 

kemampuan komunikasi matematis dari jawaban siswa. 

 
Gambar 1. Soal Essay Komunikasi Matematis 

 

Salah satu contoh jawaban peserta didik pada soal nomor 1 yang dinilai 

berdasarkan rubrik dengan rentang skala 1-4 untuk  indikator “melakukan 

manipulasi matematika” yaitu sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Jawaban Peserta Didik pada Soal Nomor 1 dengan Skala 4 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada kedua kelas 

sampel terdiri dari 6 butir soal essay. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tes 

diikuti masing-masing 34 peserta didik. Setelah tes dilaksanakan, diperoleh data 
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tentang kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Hasil tes akhir 

kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Statistik Hasil Tes Akhir Kemapuan Komunikasi Matematis 

Kelas N 𝒙 S xmax xmin 

Eksperimen 34 93,71 6,29 100 77,5 

Kontrol 34 80,48 15,39 100 10 

 

Pada Tabel 2 terlihat rata-rata skor peserta didik pada kelas eksperimenlebih 

tinggi dari pada kelas kontrol. Simpangan baku untuk kelas eksperimenlebih 

rendah daripada simpangan baku pada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 

data pada kelas kontrollebih seragam daripada kelas eksperimen. Perolehan skor 

maksimum sama untuk kedua kelas, dan skor minimum pada kelas 

eksperimenlebih tinggi dari pada skor minimum pada kelas kontrol . Dari 

beberapa hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa secara umum kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. 

 
Tabel 3. Rata-Rata Skor Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Setiap Butir Soal 

Indikator No. Soal 
Rata-rata 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

(1) 1 100 97,06 

(2) 2a 95,59 80,88 

(3) 2b 88,97 69,85 

(4) 3 82,35 86,03 

(5) 4 95,59 60,29 

(6) 5 100 93,38 

(7) 6 91,18 75 

 

Keterangan : 

(1) Melakukan manipulasi matematika. 

(2) Memeriksa kesalahan suatu argument. 

(3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebebasan solusi. 

(4) Mengajukan dugaan. 

(5) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan tertulis, gambar, dan 

diagram. 

(6) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

(7) Menemukan pola/sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa kelas eksperimen umumnya memiliki 

rata-rata kemampuan komunikasi matematis lebih baik daripada kelas kontrol. Hal 

ini tentu menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen lebih baik daripada peserta didik dikelas kontrol. Data 

yang lebih rinci mengenai persentase dari masing-masing skala yang diperoleh 

kelas sampel pada tes akhir kemampuan komunikasi matematis untuk setiap 

indikator dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Berikut dibahas beberapa jawaban peserta didik untuk setiap indikator 

kemampuan komunikasi matematis pada tes akhir kemampuan komunikasi 

matematis : 

1. Menyajikan pernyataan matematika secara lisan tertulis, gambar, dan 

diagram 

Indikator ini muncul pada item soal nomor 4, dimana peserta didik dituntut 

untuk mampu menyajikan pernyataan matematika  ke dalam bentuk histogram dan 

poligon yang telah dipelajarinya. Pada indikator ini nilai rata-rata kelas 

eksperimen yaitu 95,59 jauh lebih baik dari kelas kontrol yaitu 60,29. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik pada kelas eksperimen telah 

mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan tertulis, gambar, dan 

diagram yang telah dipelajari. 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa kelas eksperimen dominan mendapat skala 4 

sebesar 91,18%. Untuk kelas kontrol hanya sebesar 23,53% yang berada pada 

skala 4 dan selebihnya menyebar pada skala 0-3. Hal ini menunjukkan bahwa 

peserta didik kelas eksperimen sudah mampu menyelesaikan soal untuk indikator 

menyajikan pernyataan matematika secara lisan tertulis, gambar, dan diagram. 

Pada kelas eksperimen, peserta didik sudah mampu menyajikan poligon dan 

histogram dengan benar, rapi, jelas dan lengkap tahapannya. Sedangkan pada 

kelas kontrol, sebagian peserta didik masih belum mampu untuk menyajikan 

polygon dan histogram dengan rapi dan tahapan yang lengkap. 

 

2. Mengajukan dugaan 

Indikator mengajukan dugaan dapat dilihat pada soal nomor 3. Pada soal ini 

peserta didik dituntut untuk mampu mengajukan dugaan terhadap pernyataan 

yang diberikan mengenai ukuran letak data yaitu quartil tengah dan desil ke-5. 

Pada indikator ini, nilai rata-rata kelas eksperimen lebih rendah 3.68 point 

daripada kelas kontrol. Berdasarkan Tabel 4 untuk indikator mengajukan dugaan, 

persentase kelas eksperimen pada skala 4 adalah 64,71% dan kelas kontrol sebesar 

70,59%. Untuk skala lainnya pada kelas eksperimen yaitu berada pada skala 2 

sebesar 35,29%, sedangkan untuk kelas kontrol masih ada peserta didik yang 

berada pada skala 0 sebesar 2,94% dan skala 2 sebesar  17,65%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik pada kedua kelas 

sampel telah mampu mengajukan dugaan dengan tepat dan diikuti dengan 

tahapan, bukti yang jelas serta penjelasan lain yang menguatkan dugaan tersebut.  

 

3. Melakukan manipulasi matematika 

Indikator ini muncul pada item soal nomor 1, dimana peserta didik dituntut 

untuk mampu melakukan manipulasi data tunggal ke dalam bentuk data 

berkelompok pada permasalahan yang nyata. Pada indikator ini nilai rata-rata 

kelas eksperimen yaitu 100 sedangkan  kelas kontrol yaitu 97,06. Berdasarkan 

Tabel 4 terlihat bahwa semua peserta didik kelas eksperimen untuk indikator 

melakukan manipulasi matematika sudah berada pada skala 4 sedangkan kelas 

kontrol hanya 94,19%. Pada kelas kontrol masih ada peserta didik yang berada 

pada skala 1 dan skala 3 sebesar  2,94%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta 

didik pada kelas eksperimen telah mampu melakukan manipulasi data tunggal ke 

dalam bentuk data berkelompok dengan sistematis dan  lengkap tahapannya. 
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Sedangkan pada kelas kontrol masih ada jawaban yang tidak jelas tahapan dalam 

membuat data berkelompok. 

 

4. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebebasan solusi 

Indikator ini dapat terlihat pada soal nomor 2b, dimana peserta didik 

diminta untuk mampu menarik kesimpulan dari pernyataan yang diberikan 

tentang simpangan rata-rata serta memberikan bukti terhadap kesimpulan tersebut. 

Pada indikator ini, nilai rata-rata kelas eksperimen  sebesar  88,97 dan kelas 

kontrol sebesar 69,85. Dimana kelas eksperimen lebih tinggi 19,12 point daripada 

kelas kontrol.  Berdasarkan Tabel 4 peserta didik kelas eksperimen yang mencapai 

skala 4 yaitu sebesar  79,41% sedangkan pada kelas kontrol hanya 41,18%. Untuk 

nilai skala lainnya pada kelas eksperimen yaitu berada pada skala 1 dan 2 masing-

masing sebesar 2,94% dan 17,65% sedangkan kelas kontrol  peserta didik masih 

menyebar antara skala 0-3. 

Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik kelas eksperimen telah mampu 

menarik kesimpulan dan memberikan bukti terhadap pernyataan tentang 

simpangan rata-rata yang disajikan dengan langkah-langkah yang rinci dan jelas. 

Untuk kelas kontrol  sebagian besar peserta didik belum menyajikan kesimpulan 

dengan memberikan bukti yang rinci dan jelas. 

 

5. Menarik kesimpulan dari pernyataan 

Indikator ini dapat terlihat pada soal nomor 5, dimana peserta didik diminta 

untuk menarik kesimpulan atau informasi dari diagram kotak garis yang disajikan. 

Pada indikator ini nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 100 dan kelas kontrol 

93,38, berarti rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 6,62 point daripada kelas 

kontrol. 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa semua peserta didik kelas eksperimen 

untuk indikator menarik kesimpulan dari pernyataan sudah berada pada skala 4 

sedangkan kelas kontrol yang berada pada skala 4 sebesar 85,29%. Pada kelas 

kontrol masih ada peserta didik yang berada pada skala 1 dan skala 3 masing-

masing sebesar 5,88% dan 8,82%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

peserta didik pada kelas eksperimen  telah mampu menarik kesimpulan dari 

diagram kotak garis yang disajikan dengan tepat dan benar disertai bukti-bukti 

yang lengkap dan jelas. Sedangkan pada kelas kontrol kesimpulan dan bukti-bukti 

yang disajikan masih belum lengkap. 

 

6. Memeriksa kesalahan suatu argument 

Indikator memeriksa kesalahan suatu argument dapat dilihat pada soal 

nomor 2a. Pada soal ini, peserta didik diminta untuk mampu memeriksa kesalahan 

perhitungan dari pernyataan yang disajikan tentang ukuran pemusatan data. Pada 

indikator ini, nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 14.71 point daripada 

kelas kontrol. 

Pada Tabel 4 juga terlihat bahwa kelas eksperimen dominan mendapat skala 

4 sebesar 82,35% sedangkan kelas kontrol dominan mendapat skala 3 sebesar 

32,35%  dan selebihnya berada pada skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa peserta 

didik kelas eksperimen sudah mampu menyelesaikan soal untuk indikator 

memeriksa kesalahan suatu argument dibandingkan kelas kontrol. Pada kelas 
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eksperimen, peserta didik sudah mampu memeriksa kesalahan sebuah pernyataan 

tentang ukuran pemusatan data dengan tepat dan benar disertai dengan bukti yang 

lengkap dan kesimpulan mengenai kebenaran dari pernyataan tersebut. Sedangkan 

pada kelas kontrol, sebagian besar peserta didik masih belum lengkap dalam 

memberikan bukti-bukti dan kesimpulannya. 

7. Menemukan pola/sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi 

Indikator ini dapat dilihat pada soal nomor  6. Pada soal ini peserta didik 

diminta untuk menemukan pola sebuah data yang kemudian akan digunakan 

untuk mencari jangkauan antarkuartil. Pada indikator ini, nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi 16.81 point daripada kelas kontrol. 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa semua peserta didik kelas eksperimen 

dominan berada pada skala 4 dan 3 masing-masing sebesar 64,71% dan 35,29%, 

sedangkan kelas kontrol sebagian berada pada skala 4 dan selebihnya menyebar 

pada skala 1-3. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik pada kelas eksperimen  

telah mampu menemukan pola yang benar kemudian mencari jangkauan 

antarkuartilnya sedangkan pada kelas kontrol pola yang ditemukan masih belum 

benar sehingga nilai jangkauan antarkuartil juga ikut salah. 
Tabel 4. Persentase Skala Pencapaian Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kelas Sampel. 

Indikator NoSoal Kelas 
Persentase Skala (%) 

0 1 2 3 4 

(1) 1 
E 0 0 0 0 100 

K 0 2,94 0 2,94 94,19 

(2) 2a 
E 0 0 0 17,65 82,35 

K 2,94 0 0 64,70 32,35 

(3) 2b 
E 0 2,94 17,65 0 79,41 

K 2,94 20,59 11,76 23,53 41,18 

(4) 3 
E 0 0 35,29 0 64,71 

K 2,94 0 17,65 8,82 70,59 

(5) 4 
E 0 0 8,82 0 91,18 

K 2,94 11,76 50 11,76 23,53 

(6) 5 
E 0 0 0 0 100 

K 0 5,88 0 8,82 85,29 

(7) 6 
E 0 0 0 35,29 64,71 

K 0 14,71 20,59 14,71 50 

Keterangan : 

(1) Melakukan manipulasi matematika. 

(2) Memeriksa kesalahan suatu argument. 

(3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebebasan solusi. 

(4) Mengajukan dugaan. 

(5) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan tertulis, gambar, dan diagram. 

(6) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

(7) Menemukan pola/sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan penjabaran masing-masing indikator di atas dapat disimpulkan 

bahwa, secara umum kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada kelas 
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eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol Hal ini terlihat dari persentase skala 

yang diperoleh peserta didik untuk masing masing indikator di kelas eksperimen 

dominan terletak pada rentang skala 3-4 sedangkan untuk kelas kontrol rentang 

skalanya cenderung menyebar dari skala 0-4. 

Pada akhir proses pembelajaran pada kelas eksperimen diberikan evaluasi 

(kuis) yang digunakan untuk melihat pemahaman peserta didik terhadap materi 

dan pemberian penghargaan untuk kelompok. Ada enam indikator yang muncul 

dalam enam kali kuis yang dijalankan. Untuk indikator menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan tertulis, gambar, dan diagram muncul pada kuis ke-4 dan 

kuis ke-5, dari data yang diperoleh terlihat bahwa ada peningkatan jumlah peserta 

didik yang menjawab pada skala 4 dan penurunan pada skala 3 dan 2. Sedangkan 

untuk indikator mengajukan dugaan muncul pada kuis ke-3 dan indikator 

melakukan manipulasi matematika muncul pada kuis ke-1 dimana pada kedua 

indikator ini sebagian besar peserta didik sudah menjawab pernyataan pada nilai 

skala 4.  

Indikator menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebebasan solusi muncul pada kuis ke-1 dan ke-6, dimana juga 

terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang menjawab pada skala 4 sedangkan 

untuk skala 3 terjadi  hal yang sebaliknya. Indikator menarik kesimpulan dari 

pernyataan muncul pada kuis ke-5 dan  indikator memeriksa kesalahan suatu 

argument muncul pada kuis ke-2, dimana pada kedua indikator ini lebih dari 80% 

peserta didik dapat menjawab pada skala 4 dan selebihnya berada pada skala 3. 

Hasil dari kuis pada setiap pertemuan ini digunakan untuk menghitung skor 

individu dan skor kelompok. Skor kelompok dihitung berdasarkan rata-rata skor 

individu anggota kelompok yang kemudian digunakan untuk memberikan prestasi 

terhadap kelompok dengan kualifikasi good team, great team, dan super team. 

Kualifikasi yang diperoleh setiap kelompok dapat dilihat pada Tabel 5. 

Pada Tabel 5 dapat dilihat kualifikasi yang di-dapatkan oleh masing-masing 

kelompok umumnya sudah berada pada kualifikasi super team terutama kelompok 

VI dan VII. Untuk kelompok I–V kualifikasi yang didapatkan mengalami 

penurunan masing-masing satu kali menjadi great team, tapi sebagian besar dari 

kualifikasi sudah berada pada super team.  
Tabel 5. Pemberian Kualifikasi Terhadap Kelompok Berdasarkan Skor Kelompok 

Kelompok 
Kuis 

1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 4 ke 5 5 ke 6 

I Super Great Super Super Super 

II Super Great Super Super Super 

III Super Great Super Super Super 

IV Super Super Super Super Great 

V Super Super Super Great Super 

VI Super Super Super Super Super 

VII Super Super Super Super Super 

Untuk menganalisis data hasil tes akhir kemampuan komunikasi matematis 

peserta didikdilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Pada uji normalitas 

diperoleh bahwa P-Value untuk kedua kelas sampel <0,005. Hal ini berarti data 

data hasil tes akhir kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas sampel 

tidak berdistribusi normal (tolak Ho), karena P-Value< 0,05. Oleh sebab itu 

dilakukan uji statistika non-parametrik, yaitu dengan menggunakan uji Mann-

Whitney. Berdasarkan uji Mann-Whitney diperoleh P-Value 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa peluang menolak hipotesis H1 sangat kecil, karena P-Value < 
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0,05. Berdasarkan uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas eksperimen setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan uraian dari masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen lebih baik 

daripada kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan oleh penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas 

eksperimen yang membimbing peserta didik dalam mengkomunikasikan 

pengetahuannya baik di dalam kelompok maupun individu serta adanya evaluasi 

di akhir  proses pembelajaran untuk melihat pemahaman terhadap materi dan 

pemberian penghargaan terhadap kelompok.  

Dalam pembelajaran yang menerapkan model kooperatif tipe STAD, peserta 

didik dilatih untuk bekerja sama dalam memahami materi, sehingga mereka saling 

mengkomunikasikan pendapat dan pemahamannya untuk memahami konsep 

secara mendalam. Selain itu, di dalam kelompok peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dapat mengkomunikasikan pengetahuannya (secara lisan 

atau tertulis) kepada peserta didik berkemampuan rendah sehingga semua anggota 

kelompok dapat memahami materi dengan baik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahasdiperoleh 

kesimpulan yaitu kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe STAD lebih baik 

dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan pembelajaran 

konvensional pada kelas XI MIA SMAN 1 Pariaman tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang yaitu : 

1. Guru diharapkan dapat menerapkan model kooperatif Student Teams 

Achievement Division (STAD) sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik.  

2. Bagi peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, diharapkan 

melakukan pada materi yang berbeda dan memperluas indikator 

kemampuan komunikasi matematis yang akan diteliti  
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DAPATKAH SISWA SMA YANG MEMILIKI PRIOR-KNOWLEDGE 

RENDAH BELAJAR JARAK PADA BANGUN RUANG?  

 

Ramayanti Agustianingsih1), Jackson Pasini Mairing2), Henry Aritonang3) 
1) Mahasiswa Program Pascasarjana Pend. Matematika Universitas Negeri 

Yogyakarta, 
2,3)Dosen Program Studi Pend. Matematika Universitas Palangka Raya 

ramayantiagustianingsih@gmail.com 

 

Abstrak 

Siswa kelas X di sebuah SMA Swasta di Palangka Raya 

memiliki karakteristik yang menarik, yaitu motivasi belajar, keaktifan, 

tingkat kehadiran serta prior-knowledge siswa untuk materi jarak pada 

bangun ruang adalah rendah. Oleh karena itu guru perlu melakukan 

modifikasi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa tersebut 

dapat memahami materi jarak dalam bangun ruang dan menjadi aktif 

dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh guru adalah pembelajaran penemuan terbimbing dengan 

berbantuan alat peraga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah siswa dengan karekateristik yang menarik tadi dapat belajar 

materi jarak pada bangun ruang dengan baik. Sehingga untuk 

mencapai tujuan penelitian maka sebelumnya peneliti perlu 

mendeskripsikan aktivitas, respon dan hasil belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran terlebih dahulu. Adapun data aktivitas siswa 

diperoleh melalui hasil observasi yang dilakukan oleh 3 orang 

observer pada setiap pertemuan. Data respon diperoleh melalui hasil 

angket siswa yang disebarkan pada setiap akhir pertemuan. Sedangkan 

data hasil belajar diperoleh melalui hasil kuis individual pada setiap 

pertemuan dan hasil tes akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dapat mengaktifkan 

siswa selama proses pembelajaran dan mampu membuat hasil belajar 

siswa melebihi KKM(65). Selain itu,hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa siswa memiliki respon positif terhadap 

pembelajaran yang telah diberikan dan mengalami peningkatan 

tingkat kehadiran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa siswa SMA 

yang memiliki motivasi, keaktifan, tingkat kehadiran serta prior-

knowledgeyang rendah dapat belajar jarak pada bangun ruang jika 

guru melakukan modifikasi pembelajaran misalnya pembelajaran 

penemuan terbimbing dengan berbantuan alat peraga dan pemberian 

pin. 

Kata kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Jarak pada Bangun Ruang, 

Prior-Knowledge, Respon siswa 

 

Sekolah yang menjadi fokus penelitian adalah salah satu sekolah swasta 

yang terletak di kota Palangka Raya, Kalimantan Tenga. Sekolah ini dapat 

dikatakan sebagai sekolah yang unik, karena selain pembelajarannya di 

laksanakan pada sore hari, yaitu mulai pukul 12.30 – 17.00 WIB, alokasi waktu 

mailto:ramayantiagustianingsih@gmail.com
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yang diberikan untuk satu jam pelajaran hanya 35 menit. Padahal alokasi waktu 

normal sesuai dengan ketentuan Permendiknas untuk SMA adalah 50 menit. 

Keunikan tidak hanya dapat terlihat dari sisi sekolahnya, namun juga dapat 

dilihat dari karakteristik siswa-siswanya. Berdasarkan pengalaman PPL dan hasil 

studi pendahuluan (berupa angket karakteristik siswa dan observasi) yang 

dilakukan peneliti pada siswa kelas X di SMA tersebut. Diperolah data bahwa 

mayoritas siswa di sekolah tersebut tidak tinggal bersama orang tua melainkan 

bersama wali dan selain itu mereka juga bekerja paruh waktu antara 1 hingga 10 

jam per hari. Data memberikan informasi awal kepada peneliti bahwa siswa kelas 

X di SMA tersebut memiliki kesibukan yang padat di luar sekolah. Siswa yang 

tidak bekerja paruh waktu pun harus sibuk di rumah karena mereka tinggal 

bersama dengan wali atau saudara kandung sehingga di rumah harus tetap bantu-

bantu.  

Hasil studi pendahuluan juga memberikan informasi awal kepada peneliti 

bahwa  siswa-siswa masih mengganggap matematika merupakan pelajaran yang 

sulit dan tingkat kehadiran siswa mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat ketika 

selama pengalaman peneliti PPL di sekolah tersebut, sangat jarang di kelas agar 

semua siswa masuk, bahkan pada hari kejepit (hari sekolah yang berada di antara 

hari libur nasional dan hari minggu) siswa lebih memilih untuk tidak hadir, 

sehingga hanya beberapa orang siswa saja yang hadir mengikuti pembelajaran.  

Selain itu hasil studi pendahuluan peniliti juga diperolah informasi awal 

bahwa motivasi dan aktivitas belajar matematika siswa masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman PPL peneliti, selama pembelajaran 

berlangsung siswa lebih sering tidak memperhatikan pembelajaran, dan sering 

ribut sendiri walaupun sudah tegur oleh gurunya. Hal ini pun berdampak pada 

pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya, yaitu pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru hanya menjadi satu arah saja atau hanya bersifat transfer of knowledge 

saja, dikarenakan siswa pasif dalam pembelajaran.  

Salah satu materi yang dipelajari oleh siswa SMA kelas X pada semester 1 

adalah jarak pada bangun ruang. Adapaun materi yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah kedudukan dan jarak titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap 

bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. 

Terlihat bahwa banyak sekali materi yang perlu dipelajari,, dipahami dan dikuasai 

oleh siswa. Selain itu materi ini juga tergolong ke dalam salah satu materi yang 

sulit karena merupakan materi yang abstrak dan memerlukan kemampuan 

visualisasi bangun ruang serta prior-knowledge yang cukup.  

Oleh karena itu sebelum memberikan materi ini, peneliti memberikan tes 

kemampuan prasyarat kepada siswa untuk mengukur sejauh mana prior-

knowledge materi jarak bangun ruang yang dimiliki oleh siswa. Adapun prior-

knowledge yang harus dimiliki oleh siswa untuk mempelajari materi jarak bangun 

ruang adalah kemampuan mengaplikasikan Teorema Phytagoras, dan kemampuan 

visualisasi bangun ruang.  

Akan tetapi hasil tes kemampuan prasayarat menunjukan bahwa siswa kelas 

X di SMA tersebut masih belum mampu mengaplikasikan Teorema Phytagoras, 

jangankan untuk mengaplikasikan/menggunakannya, siswa bahkan sudah lupa 

bagaimana Teorema Phytagoras itu sendiri. Selain itu siswa juga belum mampu 

memvisualisasikan bangun ruang dalam pikirannya, padahal dalam soal yang 

berkaitan dengan jarak dalam bangun ruang biasanya hanya disajikan dalam 
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gambar sederhana atau bahkan tidak disajikan dalam bentuk gambar sama sekali. 

Sehingga jika siswa masih kesulitan memvisualisasikan bangun ruang maka ia 

pun akan mengalami kesulitan ketika belajar materi jarak pada bangun ruang. 

Berdasarkan keunikan-keunikan yang terjadi pada siswa kelas X di SMA 

tersebut maka memunculkan pertanyaan bagi peneliti yaitu “Dapatkah siswa yang 

memiliki prior-knowledge rendah tersebut belajar jarak dalam bangun ruang 

dengan baik?”. Untuk membuat siswa dapat belajar memahami, terampil, dan 

menguasai suatu materi merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Sehingga agar 

siswa kelas X di SMA yang memiliki motivasi belajar rendah, cenderung pasif 

selama pembelajaran, serta memiliki prior-knowledge yang rendah itu dapat 

belajar jarak dalam bangun ruang dengan baik maka guru perlu merancang serta 

melakasanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan 

siswa-siswanya tersebut. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

untuk mengajarkan materi jarak pada bangun ruang adalah pembelajaran 

penemuan terbimbing dengan berbantuan alat peraga, kemudian untuk 

meningkatkan motivasi serta aktivitas siswa selama pembelajaran guru dapat 

memberikan reward berupa poin bintang pada siswa yang aktif dan mengerjakan 

tugas. 

Peneliti memilih untuk menggunakan pembelajaran penemuan terbimbing 

karena sesuai dengan pendapat Enggen dan Kauchak (2012: 177) “pembelajaran 

penemuan terbimbing efektif untuk mendorong kerterlibatan dan motivasi siswa 

seraya membantu siswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik-topik 

secara jelas”. Hal yang sama juga diutarakan oleh Warren Colburn (Markaban, 

2006: 11) yang menyatakan bahwa dalam penemuan terbimbing, guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam 

menemukan konsep. Pertanyaan tersebut dapat berbentuk lisan atau tertulis yang 

dituangkan dalam LKS. Pertanyaan yang tepat dapat membantu siswa 

menemukan pengetahuan yang baru dan pengetahuan tersebut akan melekat lebih 

lama diingatan karena siswa terlibat secara langsung dalam proses pemahaman 

dan penemuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran 

penemuan terbimbing dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Jika 

minat dan motivasi belajar siswa meningkat, maka siswa pun akan beraktivitas 

dalam pembelajaran atau dengan kata lain aktivitas belajar siswa pun akan 

meningkat. Pembelajaran yang awalnya pasif pun akan berubah menjadi aktif, dan 

pembelajaran yang awalnya teacher centered akan berubah menjadi 

studentcentered. Kedua hal ini pun akan membuat pengetahuan yang diperoleh 

oleh siswa akan jauh lebih bermakna, karena pengetahuan ditemukan dan 

dibangun oleh siswa sendiri dan pengetahuan yang seperti akan jauh lebih 

berkesan dan tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. 

Selain itu, karena siswa belum mampu memvisualisasikan bangun ruang, 

maka dalam pembelajaran diperlukan alat bantu yang mampu membantu siswa 

memvisualisasi bangun ruang yaitu berupa alat peraga. Menurut Daryanto (2012: 

13) alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas materi pelajaran 

yang akan disampaikan kepada siswa. Selain itu, menurut Wina Sanjaya (2007: 

464) alat peraga merupakan salah satu media visual atau media pembelajaran yang 

dapat dilihat. Lebih lanjut Russeffendi (Suparni, 2013: 142) menyatakan  bahwa 

alat peraga memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah membuat siswa lebih 

banyak mengikuti pelajaran matematika dengan gembira, sehingga minatnya 
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dalam mempelajari matematika itu semakin besar dan dengan menyajikan konsep 

abstrak matematika dalam bentuk konkret, maka akan membuat siswa pada 

tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat peraga,materi yang 

abstrak dapat divisualisasikan atau dihadirkan di hadapan siswa. Hal ini pun akan 

membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan belajar akan lebih bermakna 

karena siswa berinteraksi secara langsung dengan benda yang menjadi topik 

pembelajaran. 

Selain itu pemilihan pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga 

ini dianggap sesuai dengan kondisi siswa di SMA ini juga didasarkan oleh hasil 

penelitian Yulianti Asi (2014) dan Rusiana Dewi (2011) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran penemuan terbimbing dengan bantuan alat peraga mampu membuat 

siswa aktif dalam berdiskusi dan persentasi kelompok, serta memperoleh hasil 

belajar yang baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperiman. Penelitian dilaksanakan di 

sebuah SMA swasta yang terletak di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti pernah melakukan pratik mengajar di 

sekolah tersebut selama 4 bulan.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa  Kelas X Tahun Ajaran 2015/2016 

yang berjumlah berjumlah 24 orang, namun karena 1 orang siswa cuti dan tidak 

hadir ketika penelitian berlangsung maka yang menjadi subjek penelitian hanya 

23 orang siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 yang terbagi 

dalam 6 kali pertemuan pembelajaran dan 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan tes 

akhir. 

Pada penelitian ini untuk menyimpulkan apakah siswa dengan prior-

knowledge dapat belajar materi jarak pada bangun ruang dengan baik atau tidak, 

peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu bagiamana aktivitas, respon serta hasil 

belajar siswa. Hal ini karena ketiga aspek tersebut akan memberikan informasi 

mengenai kegiatan belajar siswa sendiri.  

Data aktivitas siswa akan diperoleh melalui hasil observasi yang dilakukan 

oleh tiga orang observer selama proses pembelajaran berlangsung. Masing-masing 

dua  orang observer mengamati aktivitas 10 orang siswa dan 1 orang observer 

mengamati aktivitas 4 orang siswa dan aktivitas guru. Observasi dilakukan 

dengan cara mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa, dan direkam 

dalam lembar observasi dengan cara memberikan tanda turus setiap kali siswa 

melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan indikator aktivitas belajar yang 

telah ditentukan. 

Data respon siswa diperoleh melalui hasil jawaban siswa pada angket 

respon yang disebarkan. Angket respon ini diberikan pada pertemuan terakhir 

yaitu pada pertemuan keenam. Sedangkan data hasil belajar diperoleh melalui 

hasil tes individual dan tes akhir yang diselesaikan dan dikumpulkan oleh siswa. 

Tes akhir diberikan setelah semua pembelajaran materi jarak pada bangun ruang 

selesai dilaksanakan, yaitu pada pertemuan ketujuh dan berupa tes uraian yang 

berjumlah 6 soal dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Berikut adalah kisi-kisi dari 

tes akhir yang diberikan oleh peneliti. 
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Setelah ketiga data yang telah diperlukan terkumpul maka data selanjutnya 

dianalisis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan berupa data 

kuantitatif yang diperoleh dari tes hasil belajar dan data kualitatif yang diperoleh 

dari hasil observasi aktivitas dan data angket respon siswa.  Kemudian setelah 

semua data telah selesai dianalisis maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh 

peneliti adalah penarikan kesimpulan dan kesimpulan yang dibuat haruslah dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarakan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar 

belakang dan metode penelitian maka terdapat tiga informasi penting yang akan 

diperoleh dari hasil penelitian yaiitu informasi mengenai aktivitas siswa, respon 

siswa dan hasil belajar. Namun mengingat kembali bahwa karakteristik siswa 

kelas X di SMA ini yang unik, yaitu memiliki tingkat kehadiran rendah maka 

peneliti juga memaparkan bagaimana tingkat kehadiran siswa setelah mengikuti 

pembelajaran mengenai materi jarak pada bagun ruang. 

Setelah hasil penelitian dipaparkan, pemamaran peneliti tidak berhenti 

sampai disitu saja. Namun agar hasil penelitian ini lebih bermakna atau 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, maka pemaparan peneliti akan dilanjutkan 

dengan pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan memaparkan 

mengenai hubungan keterkaitan atau sebab-akibat dari data-data yang diperoleh. 

 

Hasil Penelitian 

Informasi pertama yang akan di bahas adalah mengenai tingakt kehadiran 

siswa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kehadiran siswa 

Gambar 1. Kisi-Kisi Tes Akhir 
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mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing dengan berbantuan alat peraga 

disertai dengan pemberian pin mengalami peningkatan dan hal ini dapat dilihat 

pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 2 terlihat bahwa tingkat kehadiran siswa mengalami 

peningkatan kecuali pada pertemuan ketiga. Namun hal ini disebabkan pada 

pertemuan ketiga merupakan hari kejepit karena pada hari sebelumnya adalah hari 

cuti bersama dan Isra Mi’raj, serta hari berikutnya adalah hari minggu sehingga 

menyebabkan hanya sedikit siswa yang hadir untuk mengikuti pembelajaran. 

Adanya peningkatan tingkat kehadiran siswa ini berarti pembelajaran yang telah 

diberikan mampu meningkatkan motivasi siswa untuk hadir di sekolah mengikuti 

pembelajaran. 

Selain tingkat kehadiran siswa ternyata jumlah siswa yang mengikuti kuis 

atau tes pun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik di bawah ini. 

 
 

Gambar 3. Persentase Partisipasi Siswa Mengikuti Kuis dan Tes Akhir 

 

Pada  Gambar 3 terlihat bahwa terjadi peningkatan siswa yang mengikuti 

kuis individual dan tes akhir dari hanya 79% hingga menjadi 100%.  Walaupun 

pada pertemuan 2 dan 4 masih mengalami penurunan namun hal itu tidak 

berlanjut pada pertemuan berikutnya. Menurunnya persentase partisipasi siswa 

mengikuti kuis ini disebabkan oleh rendahnya motivasi siswa untuk mengerjakan 

dan mengumpulkan kuis, siswa hanya menerima begitu saja nilai berapa pun yang 

diperolehnya. Adanya peningkatan persentase partisipasi ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan motivasi dan keinginan siswa untuk mengecek pemahaman 

mengenai terhadap materi jarak dalam bangun ruang yang telah dipelajari, dan 

memperoleh nilai yang setinggi mungkin sehingga siswa bersungguh-sungguh 

mnegerjakan dan mengumpulkan kuis individual. 
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Gambar 2. Frekuensi Kehadiran Siswa 
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Frekuensi Siswa yang Terlibat Aktif…

Peningkatan tingkat kehadiran dan partisipasi siswa mengikuti kuis juga 

disertai dengan peningkatan keaktifan siswa. Berikut ini adalah grafik frekuensi 

siswa yang aktif selama proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Frekuensi Siswa yang Aktif Terlibat dalam Proses Pembelajaran  

 

Pada Gambar 4. terlihat bahwa keaktifan siswa dapat dinyatakan baik atau 

dengan kata lain selama pembelajaran berlangsung siswa aktif mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, mengerjakan LKS secara berkelompok 

dan mempresentasikan hasil jawaban LKS di depan kelas selama proses 

pembelajaran. 

Meningkatnya keaktifan siswa selama proses pembelajaran ini membuat 

siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran dan memahami materi bangun ruang 

yang dipelajari karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Jika ada yang belum 

dipahami oleh siswa maka akan langsung ditanyakan kepada guru. Dengan siswa-

siswa yang aktif dalam pembelajaran maka hasil belajar yang diperoleh pun akan 

baik. Hal ini terlihat dalam grafik nilai rata-rata siswa berikut ini. 

 

 
Gambar 5. Rata-rata Nilai Kuis Individual dan Tes Akhir 

Berdasarkan Gambar 5. diketahui bahwa rata-rata nilai kuis individual yang 

diperoleh siswa mengalami peningkatan dan penurunan. Akan tetapi jika terjadi 

penuruan nilai rata-rata tidak berlanjut dan mempengaruhi tes akhir. Hal ini 

dikarenakan sebelum tes akhir diberikan peneliti memberikan perbaikan berupa 

pelajaran tambahan diluar jam matematika. Rata-rata nilai tes akhir yang 

mencapai 71,5 menunjukkan bahwa pembelajaran dan perbaikan yang telah 

terlaksana dengan baik sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai nilai 

ketuntasan. 

Selain kuis individual, selama proses pembelajaran dalam setiap 

pertemuannya peneliti juga melaksanakan pemberian pin. Adanya pin-pin ini 

berfungsi untuk meningkatkan semangat dan motivasi siswa untuk mengikuti 
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pembelajaran. Pin ini diberikan kepada siswa yang aktif bertanya, menjawab 

pertanyaan guru dengan benar, mempresentasikan hasil jawaban LKS di depan 

kelas, mengumpulkan buku PR dan yang memperoleh nilai kuis atau PR > 80.  

Ternyata dengan adanya pemberian pin ini membuat siswa berlomba-omba 

untuk aktif dalam pembelajaran sehingga dapat memperoleh pin. Berikut adalah 

grafik frekuensi perolehan pin yang dikumpulkan oleh siswa selama enam kali 

pertemuan pembelajaran. 

 
Gambar 6. Frekuensi Perolehan Pin Siswa 

Berdasarkan gambar 6 dan peran pemberian pin maka dapat disimpulkan 

siswa yang memperoleh pin paling banyak adalah merupakan siswa yang rajin 

mengerjakan PR, aktif bertanya, menjawab pertanyaan, atau mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas dan merupakan siswa yang sering mendapat nilai kuis 

individual atau PR di atas 80. 

Selain itu, adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar menunjukkan 

bahwa siswa menyukai atau memiliki repon positif terhadap pembelajaran yang 

diberikan. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis angket respon yang 

menunjukkan bahwa presentase siswa yang memberikan jawaban positif untuk 

setiap pertanyaan yang terdapat dalam anget respon mencapai lebih dari 80%. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

diberikan mampu mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran. Adanya 

keaktifan atau telibatnya siswa dalam pembelajaran membuat siswa lebih mudah 

memahami dan mengikuti pembelajaran, sehingga hasil belajar yang diperoleh 

mampu melebihi nilai KKM, maka untuk mendukung pernyataan ini berikut 

disajikan scatterplot hubungan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

 
Gambar 7. Scatterplot Jumlah Aktivitas Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa 
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Pada Gambar 7 terlihat bahwa semakin banyak aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa maka semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Ini berarti 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran berdampak pada hasil belajar siswa. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Darsono dalam Ahmad (2014: 26) yang 

mengatakan bahwa keaktifan siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Selain itu hal yang sama juga diutarakan oleh Slameto (2010: 26) yang 

menyatakan bahwa “Jika siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, maka 

siswa tersebut akan memiliki pemahaman mengenai materi yang dipelajari dengan 

baik” dan pendapat Daryanto (2012: 7) yang menyatakan bahwa “keterlibatan 

siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan agar belajar 

menjadi efektif dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.” Sehingga jika siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran, maka hasil belajar yang diperoleh akan baik dan 

mampu mencapai nilai KKM. Ini berarti hasil belajar siswa dapat terlihat dari 

keaktifan siswa selama pembelajaran, semakin banyak aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh siswa maka semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh. 

Selain aktivitas siswa dan hasil belajar, pada pembekajaran yang diberikan 

oleh peneliti maka berikut adalah scatterplot hubungan jumlah perolehan pin 

terhadap hasil belajar siswa. 

 
Gambar 8. Scatterplot Jumlah Perolehan Pin dan Hasil Belajar Siswa 

 

Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa jumlah perolehan pin berdampak 

pada hasil belajar siswa. Perolehan pin siswa menunjukkan kerajinan dan 

kesungguhan siswa mengikuti pembelajaran, hal ini karena pin diberikan kepada 

siswa yang mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru dengan benar, 

mempresentasikan hasil diskusi, mengumpulkan PR, dan siswa yang mampu 

memperoleh nilai kuis atau PR >80.  Ini berarti kerajinan dan kesungguhan 

mengikuti pembelajaran berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini didukung 

oleh pendapat Anurrahman (2010: 180) yang menyatakan bahwa kesungguhan 

atau ketelatenan siswa dalam mengerjakan tugas akan berdampak pada hasil 

belajar yang diperoleh. Sehingga siswa yang rajin dan bersungguh-sungguh 

mengerjakan kuis atau PR akan memperoleh hasil belajar yang baik, maka hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari jumlah pin yang dikumpulkan. 

Akan tetapi hal yang bertolak belakang terjadi pada siswa dengan kode S-

19, pada Gambar 6 dan 7 terlihat bahwa S-19 banyak melakukan aktivitas belajar 

dan mampu mengumpulkan pin sebanyak 4 akan tetapi hasil belajarnya belum 

mampu mencapai nilai KKM. Berdasarkan analisis hasil data obeservasi aktivitas 
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siswa, siswa dengan kode S-19 aktif berdiskusi dan persentasi, namun hasil 

diskusi kelompok S-19 masih belum tepat. Bahkan berdasarkan hasil kuis 

individual, PR dan tes akhir siswa S-19 belum mampu mencapai nilai KKM. 

Selain itu bersadarkan analisishasil jawaban kuis individual, PR dan LKS 

diperoleh bahwa hal ini disebabkan oleh S-19 mengalami kekeliruan dalam 

menentukan kedudukan titik dan garis dalam bangun ruang dan menentukan garis 

yang merupakan jarak. Akan tetapi S-19 memiliki pengetahuan prasyarat 

mengenai unsur-unsur bangun ruang yang baik, hal ini terbukti dari S-19 mampu 

menjawab pertanyaan guru dan kuis mengenai unsur-unsur bangun ruang dengan 

benar. 

Selain aktivitas siswa dan hasil belajar, hasil angket respon juga 

menunjukkan bahwa siswa memiliki respon positif terhadap pembelajaran yang 

diberikan. Ini terlihat dari antusiasme dan keaktifan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa jika siswa memiliki respon yang positif 

terhadap pembelajaran maka siswa akan termotivasi untuk terlibat dalam 

pembelajaran. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Anurrahman (2010: 179) 

yang mengatakan bahwa jika seorang siswa memiliki sikap menerima terhadap 

pembelajaran yang diberikan maka ia akan berusaha terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran dengan baik. 

Respon positif siswa terhadap pembelajaran juga berdampak pada hasil 

belajar siswa, ini terbukti dari ketuntasan siswa yang mencapai 77,3%. Pernyataan 

ini didukung oleh pendapat Anurrahman (2010: 180) yang menyatakan bahwa 

sikap siswa terhadap pembelajaran akan terlihat dalam kesungguhan mengikuti 

pembelajaran. Ini berarti jika siswa merasa tidak senang atau tertarik terhadap 

suatu pembelajaran maka siswa tidak akan memperhatikan penjelasan guru, tidak 

serius ketika bertanya/mengemukakan pendapat, berdiskusi, mengerjakan kuis 

atau PR hanya berprinsip “asal jadi”  sehingga siswa tidak berusaha untuk 

menyelesaikan kuis atau PR sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan 

hal ini akan berdampak pada hasil belajar siswa. Selain itu Sudjana (2004: 34) 

mengatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa dan pembelajaran yang dilaksanakan 

merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri siswa.  Sehingga jika siswa 

memiliki respon positif terhadap pembelajaran yang diberikan maka siswa akan 

termotivasi mengikuti pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh pun akan 

baik pula.  

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran yang diberikan oleh peneliti mampu 

mengaktifkan siswa selama pembelajaran, hal ini ditunjukkan dari rata-rata 

keaktifan siswa yang mencapai 96,3%.  

Selain itu pembelajaran yang diberikan juga mampu membantu siswa 

mendapatkan pemahaman mengenai jarak dalam bangun ruang, hal ini terlihat 

dari rata-rata hasil belajar siswa yang menunjukkan nilai 71,3 dengan presentase 

ketuntasan mencapai 77,3%.  

Pembelajaran yang diberikan oleh peneliti juga mendapatkan respon positif 

dari siswa, hal ini terlihat dari 98,9% siswa yang hadir memberikan jawaban 

positif terhadap angket yang disebarkan atau dengan kata lain siswa merasa 
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senang mengikuti pembelajaran yang diberikan, siswa merasa lebih mudah 

mamahami materi jarak pada bangun ruang yang diberikan dengan pembelajaran 

penemuan terbimbing dengan alat peraga, siswa termotivasi untuk hadir di 

sekolah mengikuti pembelajaran, siswa termotivasi untuk lebih rajin mengerjakan 

tugas dan PR, dan siswa merasa termotivasi untuk aktif bertanya, menjawab 

pertanyaan, berdiskusi mengerjakan LKS, dan memprsentasikan hasil jawaban 

LKS. 

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X dengan 

kondisi motivasi belajar rendah, cenderung pasif selama pembelajaran, serta 

memiliki prior-knowledge yang rendah pun dapat belajar atau memahami jarak 

dalam bangun ruang dengan baik dan mendapatkan hasil belajar diatas ketuntasan 

KKM. 

Berdasarkan pemaparan pada bagian pembahasan terlihat bahwa aktivitas 

belajar dan  respon siswa mempengaruhi hasil belajar siswa maka aspek ini tidak 

boleh diabaikan oleh guru. Sehingga untuk mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa pertama-tama guru harus mampu meningkatkan aktivitas dan memiliki 

respon positif dari siswa. Oleh karena itu dalam merangcang pembelajaran, guru 

sebaiknya merancang pembelajaran yang akan mendapat respon positif dari 

siswa/disenangi oleh siswa dan mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Selain itu guru sebaiknya mampu memanfaatkan waktu yang tersedia secara 

lebih efisian dan efektif, lebih mengawasi serta memberikan arahan ketika 

pembelajaran berlangsung. Sehingga semua siswa dapat aktif  proses 

pembelajaran, dan guru juga sebaiknya memberikan pendekatan personal terhadap 

siswa seperti S-19, agar mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialaminya dan 

mampu memperbaikinya.  

Selanjutnya kepada peniliti lainnya yang akan meneliti hal yang sama 

sebaiknya memperhatikan perkembangan jumlah pin pada setiap pertemuannya 

karena perolehan pin berdampak pada hasil belajar sehingga peneliti dapat 

mengetahui secara jelas asal pin yang dikumpulkan oleh siswa, penentuan waktu 

pemberian dan pengumpulan PR yang tepat karena masih banyak siswa yang 

tidak mengumpulkan PR, kehadiran siswa mengikuti pembelajaran, kuis dan tes 

akhir sehingga kehadiran siswa akan terus mengalami peningkatan, serta 

memperhatikan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pembelajaran sehingga 

aktivitas siswa dan hasil belajar yang diperoleh akan lebih baik. 
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KARAKTERISTIK SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

 

Ramayanti Agustianingsih1) 
1)Program Pascasarjana Pend. Matematika Universitas Negeri Yogyakarta 

ramayantiagustianingsih@gmail.com 

 

Abstrak 

Pembelajaran matematika menurut kurikulum 2013 adalah 

berpusat pada siswa yaitu untuk, dari dan oleh siswa sedangkan guru 

hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk menemukan 

pemahaman konsep yang dipelajari. Sehingga segala hal yang 

berkaitan dengan siswa menjadi fokus perhatiannya, termasuk 

karekateristik siswa. Karakteristik setiap siswa dalam satu kelas 

berbeda-beda sehingga guru harus mengenali karakteristik siswanya 

agar mampu merancang kegiatan pembalajaran yang sesuai dan 

memberikan bimbingan serta penanggulangan masalah jika 

diperlukan. Oleh karena itu yang akan menjadi fokus utama di dalam 

artikel ini adalah bagaimana cara menganalisis karakteristik siswa, 

implikasinya dalam pembalajaran matematika dan bagaimana cara 

menanggulangi karakterisitik siswa tersebut. Artikel ini merupakan 

artikel nonpenelitian, karena hasil pembahsan didapatkan melalui hasil 

kajian pustaka yang berupa literatur dan penelitian yang relevan. 

Menuut Smaldino dkk (2011) terdapat empat faktor penting untuk 

menganailisis karakteristik siswa yaitu: (1) karakteristik umum; (2) 

kemampuan awal; (3) gaya belajar; dan (4) motivasi. Keempat faktor 

tersebut akan berimplikasi pada proses memperoleh pengetahuan atau 

keterampilan setiap siswa. Sehingga cara untuk menanggulangi 

karakteristik siswa tersebut adalah dengan cara guru merancang 

kegiatan pembelajaran matematika yang efektif dan efisien yang 

mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk 

mengembangkan potensinya masing-masing dan mampu menciptakan 

suasana yang membuat siswa dengan mudah memperoleh 

pengetahuan yang sedang dipelajari sesuai dengan karakteristiknya 

masing-masing. 

Kata kunci: karakteristik siswa, pembelajaran matematika  

 

Berdasarkan hasil TIMSS 2015 Indonesia masih berada pada ranking 45 

dari 50 negara yang diteliti dan  berdasarkan hasil PISA 2015 Indonesia berada 

pada ranking 64 dari 72 negara yang diteliti atau dengan kata lain Indonesia masih 

termasuk pada negara yang memiliki pendidikan yang rendah, padahal sudah 

banyak perbaikan dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan kita. Salah satu yang selalu mengalami perbaikan adalah kurikulum, 

kurikulum setiap tahun selalu mengalami perbaikan dan perubahan akan tetapi 

hasil yang diperoleh masih belum mencapai dengan yan diharapkan. 

Banyak hal yang menentukan kualitas pendidikan salah satunya adalah 

standar keberhasilan proses belajar dan mengajar siswa. Sehingga yang menjadi 

fokus utama untuk meningkatkan pendidikan Indonesia adalah siswa. Hal ini 

karena sesuai dengan orientasi pendidikan yang tertuang dalam kurikulum 2013 
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bahwa siswa menjadi pusat terjadinya proses belajar mengajar, maka standar 

keberhasilan proses belajar mengajar akan bergantung pada tingkat perncapaian 

pengetahuan dan keterampilan siswa. Sehingga standar proses belajar mengajar 

atau keberhasilan pembelajaran tergantung pada siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Vygotsky yang mengatakan bahwa agar terbentuk pembelajaran 

bermakna, maka pembelajaran perlu dirancang dan dikembangkanberpijak pada 

kondisi siswa sebagai subjek belajar serta komunitas sosial-kultural dimana siswa 

berada (Asri, 2011). Hal yang sama juga diutarakan oleh Degeng (Asri, 2011) 

dalam penelitiannya yang berjudul Interactive Effects of InstructionalStrategies 

and Learner Characteristics on Learning Effectiveness, Efficiency, and 

Appealyang menyimpulkan adanya interaksi antara strategi pengorganisasian 

materi pmbelajaran dankarakteristik siswa pada keefektifan belajar. Sehingga 

dapat disimpulkan agar pembelajaran yang diberikan bermakna maka 

pembelajaran yang dirancang haruslah sesuai dengan karakteristik siswa-

siswanya. 

Hal yang sama juga terjadi dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran 

matematika menurut kurikulum 2013 adalah berpusat pada siswa yaitu untuk, dari 

dan oleh siswa sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa 

untuk menemukan pemahaman konsep yang dipelajari. Sehingga segala hal yang 

berkaitan dengan siswa menjadi fokus perhatiannya, termasuk karekateristik 

siswa. Akan tetapi karakteristik setiap siswa dalam satu kelas pasti berbeda-beda 

sehingga guru harus mengenali karakteristik siswanya masing-masing agar 

mampu merancang kegiatan pembalajaran yang sesuai dan memberikan 

bimbingan serta penanggulangan masalah jika diperlukan. 

Oleh karena itu yang akan menjadi fokus utama di dalam artikel ini adalah 

bagaimana cara menganalis karakteristik siswa, implikasinya dalam pembalajaran 

matematika dan bagaimana cara menanggulangi karakterisitik siswa tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

Menurut Hamzah B. Uno (2006) Karakteristik siswa adalah aspek-aspek 

atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, 

gaya belajar, kemampuan berpikir dan kemampuan awal yang dimiliki. 

Sedangkan menurut Sardiman (2001:118) Karakteristik siswa adalah keseluruhan 

pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan 

dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-

citanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa adalah pola 

kelakuan dan kemampuan yang telah ada dalam diri siswa sebagai hasil dari 

pembelajaran sebelumnya dan pembawaan dari lingkungan sosialnya. 

Setiap siswa mempunyai kemampuan dan pembawaan yang berbeda dan 

siswa juga berasal dari lingkungan sosial yang tidak sama. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Khodijah (2011:181) yang mengatakan bahwa perbedaan individual di 

antara siswa merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, karena hampir tidak 

ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sehingga 

dalam satu kelas pasti terdapat perbedaan karakteristik di antara siswanya. 

Secara umum karakteristik atau sifat dan perilaku siswa menurut Yamin 

(2013, 74) digolongkan menjadi siswa pendiam/pemalu, perenung, super aktif, 

dan malas. Sifat dan perilaku siswa ini perlu diidentifikasi dan dianalisis agar guru 

dapat menyusun pembelajaran yang sesuai yaitu pembelajaran yang efektif dan 
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efisien yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswanya 

untuk mengembangakan potensinya masing-masing sesuai dengan 

kemampuannya, selain itu agar guru mampu memberikan bimbingan dan 

penanggulangan jika terjadi masalah.Sehingga karakteristik siswa pelu 

diindetifikasi dan dianalisis, hal ini karena sangat berpengaruhnya karakteristik 

siswa ini terhadap keberhasilan pembalajaran. Hal ini sesuai dengan peraturan 

pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang 

menyatakan bahwa pengembangan pembelajaran perlu dilakukan dengan 

memperhatikan: tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. 

Menurut Smaldino dkk (Benny, 2011) terdapat empat faktor penting untuk 

menganailisis karakteristik siswa yaitu: karakteristik umum, kemampuan awal, 

gaya belajar; danmotivasi. Menurut Smaldino karakteristik umum ini terdiri dari 

kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan dan jenis kelamin. Selain itu menurut 

Cruickshank mengemukakan beberapa karakteristik umum siswa yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran, 

yaitu: (1) kondisi sosial ekonomi, (2) faktor budaya, (3) jenis kelamin, (4) 

pertumbuhan,(5) gaya belajar dan (6) kemampuan belajar. Semua karakteristik - 

karakteristik perlu menjadi perhatian guru dalam mendesain model pembelajaran 

karena tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan siswa yang berkaitan 

dengan pembelajaran akan diperngaruhi oleh kebudayaan, teknologi, dan 

lingkungan tempat siswa itu berada. 

Menurut Benny (2011) Kemampuan awal atau kompetensi siswa terdiri 

dari pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dimiliki oleh siswa 

sebelum mengikuti program pembalajaran. Analisis kemampuan awal ini akan 

memberikan informasi kepada guru mengenai apa yang sudah dan belum 

diketahui oleh siswa sehingga guru akan menyusun pembelajaran yang mampu 

menghubungkan atau menggali apa yang sudah diketahui dengan materi yang 

akan dipelajari. Kemampuan awal ini dapat diketahui oleh guru melalui kegiatan 

pre-tes yaitu kegiatan memberikan tes mengenai kemampuan prasyarat yang akan 

diperlukan dan pre-tes ini diberikan sebelum siswa memasuki pembelajaran 

mengenai materi yang akan dipelajari.  Hasil pre-tes inilah yang akan menjadi 

bahan pertimbangan guru dalam merancang kegiatan pemvalajaran yang akan 

dilakukan. 

Menurut Gregorc (Alfin, 2015) Gaya belajar siswa terdiri dari  cara yang 

ditempuh siswa dalam melakukan proses belajar. Menurut Bobbi (2009) Gaya 

belajar siswa diklasifikasikan berdasarkan kemampuan memahami jenis 

informasinya yaitu gaya belajar auditif, visual dan kinestik. Kata “auditif” berarti 

audio/suara maka siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah siswa yang mudah 

memahami pelajaran yang disampaikan melalui unsur suara atau audio, misalnya 

melalui ceramah, musik, dan lain-lain. Kata “visual” berarti penglihatan maka 

siswa yang memiliki gaya belajar ini adakah siswa yang mudah memahami 

pelajaran jika disampaikan melalui unsur penghilatan/gambar, misalnya melalui 

membaca, gambar dan lain-lain. Sedangkan kata “kinestetik” berarti perbuatan, 

sehingga siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah siswa-siswa yang mudah 

memahami pelajaran melalui aktivitas belajar secara langsung melalui 

pengalaman dan learning by doing (Asri, 2011), misalnya dengan pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran, dan alat peraga. 
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Menurut Yamin (2011) Motivasi merupakan salah satu faktor determinan 

penting dalam belajar. Selain itu menurut Winkell (Yamin, 2011) motivasi itu 

diibaratkan dengan kekuatan mesin di kendaraan. Mesin yang berkekuatan tinggi 

menjamin lajunya kendaraan biar jalan itu mendaki dab kendaraan membawa 

muatan yang berat. Namun motivasi belajar tidak hanya memberikan kekuatan 

pada daya-daya belajar, tetapi juga memberi arah yang jelas. Sehingga dengan 

menganalisis motivasi siswa maka guru dapat memahami motivasi belajar siswa-

siswanya dan dapat menentukan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi 

siswa-siswanya.  

Cara yang dapat guru lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa adalah 

dengan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Menurut Eduard F. 

Mager (Yamin, 2011) Tujuan pembelajaran adalah tujuan perilaku yang hendak 

dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi 

tertentu. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran ini siswa diharapkan akan 

menjadi tertarik dan penasaran terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari. 

Cara lainnya yang dapat guru lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa 

adalah dengan memberikan hadiah dan pujian serta hukuman. Menurut Yamin 

(2011) pemberian hadiah, pujian dna hukuman akan mendorong perubahan 

perilaku yang dapat diamati. Selain kedua cara tadi ada cara lain yang dapat 

digunakan yaitu dengan membangun suasana kompetisi dalam pembelajaran, dan 

yang terakhir adalah membentuk kebiasaan belajar yang baik, karena kebiasaan 

belajar yang baik akan membantu siswa untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik. 

 

KESIMPULAN 

Karakteristik siswa adalah pola kelakuan dan kemampuan yang telah ada 

dalam diri siswa sebagai hasil dari pembelajaran sebelumnya dan pembawaan dari 

lingkungan sosialnya.Karakteristik siswa merupakan salah satu yang 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran sehingga patut menjadi fokus 

perhatian guru. Guru perlu mengetahui dan menganalisis karakteristik masing-

masing siswanya agar mampu menyusun pembelajaran yang efektif dan efisien 

yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswanya untuk 

mengembangakan potensinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, serta 

mampu memberikan bimbingan dan penanggulangan masalah jika diperlukan. 

Karakteristik siswa yang perlu dianalisis oleh guru adalah karakteristik 

umum, kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi. Dengan mengetahui keempat 

karakteristik tersebut maka guru akan mampu menyusun serta menyesuaikan 

pembelajaran yang akan diberikan dengan kondisi siswa-siswanya. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan 

soal aritmetika sosial yang berbasis kontekstual. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan subjek penelitian ini adalah  

siswa kelas VIII SMPN 1 Jember tahun ajaran 2017/2018. Peneliti 

mengumpulkan data dengan memberikan soal tentang aritmetika 

sosial berupa permasalahan yang sering dihadapi siswa dalam 

kehidupan nyata, mewawancarai, menganalis dan menarik kesimpulan 

dari jawaban siswa. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 siswa yang 

mewakili beberapa jawaban siswa yang mengalami kesalahan yang 

sama, ditemukan kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

aritmetika sosial berdasarkan kesalahan tahapan Newman, (1) 

reading, (2) comprehension, (3) transformation, (4) process skill, dan 

(5) encoding. Namun kesalahan yang banyak dilakukan dari ketiga 

siswa tersebut adalah pada tahap reading kesulitan siswa meliputi: (a) 

kesulitan memahami bahasa, (b) kesulitan memahami simbol 

matematika, (c) kesulitan memahami istilah matematika dikarenakan 

siswa tidak menguasai konsep tentang potongan harga (d) kesulitan 

memahami berbagai macam potongan harga yang digunakan pada 

soal. Pada tahap comprehension, siswa mengalami kesulitan: (a) 

memahami maksud soal, (b) menyatakan fakta pada soal kedalam 

bentuk model matematika. Pada tahap transformation, siswa 

mengalami kesulitan merencanakan solusi. Pada tahap process skill 

siswa mengalami kesulitan ketika proses prosedur perhitungan 

matematika secara tepat. Sedangkan pada tahap encoding siswa 

mengalami kesulitan dalam menyimpulkan dari hasil yang telah 

didapatkan. 

Kata kunci: Arimetika Sosial, Kesulitan, Tahapan Newman 

 

Matematika  merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan 

penting dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Hudojo,2005: 30). Selain itu matematika merupakan mata pelajaran yang 

mempunyai peranan yang cukup besar bagi siswa, karena matematika berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dengan simbol-simbol 

serta  ketajaman penalaran yang dapat memperjelas dan menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu materi dalam bidang studi matematika SMP atau sederajatnya 

kelas VII yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan sehari-hari adalah 

aritmetika sosial. Selain itu aritmetika sosial adalah salah satu materi matematika 
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yang dapat membantu siswa mamiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan  model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. Oleh karena itu kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan 

aritmetika sosial penting untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk belajar 

selanjutnya.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Jember 

masih banyak siswa yang masih tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

mengenai aritmetika sosial yang bersifat kontekstual. Sehingga siswa tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata siswa. 

Untuk itu, perlu diadakan penelitian untuk menganalisis kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal aritmetika sosial berbasis kontekstual. Dengan soal yang 

berbasis kontekstual, siswa dapat terbiasa ketika menghadapi permasalahan dalam 

kehidupannya, sehingga pembelajaran aritmatika sosial dapat berguna dalam 

kehidupannya. 

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 mengerjakan soal aritmetika sosial 

merupakan bentuk ketidakmampuan siswa dalam memahami permasalahan, 

ketidakmampuan siswa dengan konsep, dan ketidakmampuan siswa dalam 

menghitung.  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). 

Banyak penelitian yang mengankat tentang analisis kesulitan siswa, 

misalnya penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014) dan Kurniawati (2015) 

yang mendianogsis kesulitan siswa berdasarkan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa. Hasan (2014) menyatakan bahwa jenis kesulitan siswa 

dalam belajar matematika antara lain dalam proses menghitung, pemahaman 

konsep matematika, gangguan memori, masalah urutan dan cara menyelesaikan 

soal. Selain itu penelitian yang membahas tentang 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, hal ini sejalan dengan pendapat 

Kurniawati (2015) menyatakan bahwa penting bagi guru untuk mengetahui 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Analisis kesalahan Newman merupakan  

instrumen yang  dapat membantu guru dalam menghadapi siswa yang kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika verbal atau soal cerita. Newman 

Error Analysis (Newman, 1977) Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

klasifikasi kesalahan siswa menurut Anne Newman, yangmmengklasifikasikan 

jenis kesalahan menjadi 5 jenis antar lain: tahapan reading, diikuti 

comprehension, transformation, process skill dan encoding. 
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Pada tahapan Membaca (reading) siswa diminta untuk membaca soal 

(Pengetahuan sederhana dari kata dan simbol). Selanjutnya adalah tahapan 

Pemahaman (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.  

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 1 Jember yang 

berjumlah 31 siswa. Waktu Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil 

tepatnya bulan November tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang 

mendeskripsikan dan menggambarkan proses analisis yang dilakukan mulai dari 

pemberian tes uraian sampai pada analisis hasil pekerjaan siswa. 

Dari 31 siswa dalam satu kelas, dipilih beberapa siswa menjadi subyek 

penelitian, dengan ketentuan siswa mampu berkomunikasi dengan baik dan siswa 

mengerjakan soal yang diberikan agar peneliti dapat menganalisis letak kesulitan 

siswa dengan hasil pekerjaannya. Banyaknya subyek penelitian tergantung dari 

variasi kesalahan yang dilakukan oleh siswa untuk mewakili kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa lain. Pada penelitian ini terdapat 3 siswa sebagai subyek 

penelitian. 

Pada penelitian ini siswa diminta untuk menyelesaikan soal tentang 

aritmetika sosial yang berbasis kontekstual. Selain itu peneliti menggunakan 

wawancara untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal aritmetika sosial. Penelitian ini akan mendeskripsikan 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan permasalahan aritmetika sosial dengan 

melihat hasil jawaban siswa dan kemudian memberikan gambaran solusinya 

untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini peneliti menganalisis hasil jawaban siswa yang 

mengalami kesalahan dalam menjawab soal aritmetika sosial yang berbasis 

kontekstual. Berikut adalah soal yang diberikan kepada siswa: 
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Setelah siswa mengerjakan soal, kemudian hasil jawaban dianalisis oleh 

peneliti. Data ini digunakan untuk mengindentifikasi kesulitan siswa dari 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

aritmetika sosial. Dari 31 siswa dalam satu kelas, terdapat 10 siswa menjawab 

dengan benar dan 21 siswa menjawab salah. Dari 21 siswa yang menjawab salah 

diambil 3 siswa untuk diwawancara. Berikut data hasil tes dari 31 siswa yang 

disajikan sebagai berikut. 

 
Tabel 4. Persentase Jawaban Siswa 

Butir 

soal 

Jumlah Siswa yang 

menjawab benar 

Jumlah Siswa yang menjawab 

salah / pekerjaan tidak lengkap 

Jumlah siswa yang 

tidak menjawab 

1a 33% 37% 30% 

1b 30% 60% 10% 

1c 50% 40% 10% 

1d 31% 69% - 

 

 Berikut adalah pembahasan analisis kesalahan masing-masing siswa pada 

saat menyelesaiakan soal aritmetika sosial berbasis kontekstual. Siswa-siswa yang 

dipilih sebagai subyek penelitian SB 1, SB 2, dan SB 3 sudah mewakili seluruh 

siswa dengan kesalahan yang sama. 

 

1. Siswa SB 1 

Setelah siswa diwawancarai secara mendalam terkait soal tentang 

aritmetika sosial, diperoleh informasi bahwa siswa SB 1 mengalami  kesalahan 

pada tahapan membaca (reading) ketika menyatakan makna dari buy one get one 

free dan diskon 30%+25%. letak kesulitan siswa pada tahap reading meliputi: (a) 

kesulitan memahami bahasa, (b) kesulitan memahami simbol, (c) kesulitan 

memahami istilah matematika. 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.  

Ketika ditanya maksud diskon 30%+25%, siswa menganggap bahwa itu 

sama dengan diskon masing-masing harga awal didiskon 30% dan 25% kemudian 

menjumlahkan hasil diskon, lalu mengurangi harga awal dengan diskon yang 

diberikan, sehingga siswa mengalami kesalahan tahap pemahaman 

(comprehension). Penyebab siswa mengalami kesulitan memahami maksud 

“diskon 30%+25%” adalah siswa belum memahami konsep tentang potongan 

harga atau diskon. 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.  Hal ini sesuai dengan penelitian Rindyana (2015) yaitu 

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. 

Pada tahapan Transformasi (transformation), siswa mengalami kesalahan 

dalam mentransformasi dari pemahaman kebahasaan ke dalam interpretasi 

matematika karena siswa mengalami kesalahan pada tahap membaca dan 

pemahaman sehingga dalam mentransformasi siswa mengalami kesalahan. 

Menurut (Hasan ,2014; Sahriah, 2012) juga menyatakan bahwa kesulitan dalam 
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mengaitkan konsep matematika ini sering dialami siswa karena kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

Ketika siswa menghitung harga baju di toko C siswa mengalami 

kesalahan dalam tahapan keterampilan proses (process skill) karena siswa tidak 

mengurangi harga awal dengan diskon yang telah diberikan. Siswa mengalami 

kesulitan dalam prosedur penghitungan sehingga pada tahap kesimpulan siswa 

mengalami kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10 Hasil Pekerjaan siswa SB 1 

 

2. Siswa SB 2 

Setelah siswa diwawancarai secara mendalam terkait soal tentang 

aritmetika sosial, diperoleh informasi bahwa siswa SB 2 mengalami  kesalahan 

pada tahapan membaca (reading) ketika menyatakan makna dari diskon 

30%+25%. letak kesulitan siswa pada tahap reading meliputi: (a) kesulitan 

memahami bahasa, (b) kesulitan memahami simbol, (c) kesulitan memahami 

istilah matematika. 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.  

Ketika ditanya maksud diskon 30%+25%, siswa menganggap bahwa itu 

sama dengan didiskon 30%+25% menjumlahkan diskon, sehingga siswa 

mengalami kesalahan tahap pemahaman (comprehension). Penyebab siswa 

mengalami kesulitan memahami maksud “diskon 30%+25%” adalah siswa belum 

memahami konsep tentang potongan harga atau diskon. 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. 

Pada tahapan Transformasi (transformation), siswa mengalami kesalahan 

dalam mentransformasi dari pemahaman kebahasaan ke dalam interpretasi 

matematika karena siswa mengalami kesalahan pada tahap membaca dan 

pemahaman sehingga dalam mentransformasi siswa mengalami kesalahan. 

Menurut (Hasan ,2014; Sahriah, 2012) juga menyatakan bahwa kesulitan dalam 
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mengaitkan konsep matematika ini sering dialami siswa karena kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

Ketika siswa menghitung harga baju di toko C siswa mengalami kesalahan 

dalam tahapan keterampilan proses (process skill). Siswa mengalami kesalahan 

pada saat prosedur perhitungan matematika secara tepat yaitu 30%+25%=50%, 

selain itu ketika menghitung siswa tidak mengurangi harga awal dengan potongan 

harga yang diberikan. Kesulitan yang dialami oleh siswa adalah kesulitan 

prosedural perhitungan, sehingga siswa mengalami kesalahan dalam 

menyimpulkan (encoding). Ketika diwawancarai kenapa siswa memberikan 

kesimpulan bahwa ditoko A lebih menguntukan karena siswa menganggap harga 

2 baju Rp.100.000, sehingga lebih menguntungkan menurutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11  Hasil Pekerjaan siswa SB 2 

3. Siswa SB 3 

Setelah siswa diwawancarai terkait soal tentang aritmetika sosial, 

diperoleh informasi bahwa siswa SB 3 mengalami  kesalahan pada tahapan 

membaca (reading) siswa menuliskan harga awal barang dengan harga 

pengeluaran. letak kesulitan siswa pada tahap reading meliputi: (a) kesulitan 

memahami bahasa, (b) kesulitan memahami simbol, (c) kesulitan memahami 

istilah matematika. 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.  

Ketika ditanya maksud diskon 30%+25%, siswa menganggap bahwa itu 

sama dengan diskon 55% yaitu 30%+25%=55% sehingga siswa mengalami 

kesalahan tahap pemahaman (comprehension). Penyebab siswa mengalami 

kesulitan memahami maksud “diskon 30%+25%” adalah siswa belum memahami 

konsep tentang potongan harga atau diskon. Letak kesulitan siswa pada tahap 

comprehension, meliputi: (a) kesulitan memahami maksud soal termasuk 
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kesulitan menuliskan informasi diketahui dan ditanya, (b) kesulitan menyatakan 

fakta pada soal ke dalam bentuk model matematika. 

Pada tahapan Transformasi (transformation), siswa mengalami kesalahan 

dalam mentransformasi dari pemahaman kebahasaan ke dalam interpretasi 

matematika karena siswa mengalami kesalahan pada tahap membaca dan 

pemahaman sehingga dalam mentransformasi siswa mengalami kesalahan. 

Menurut (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. 

Ketika siswa menghitung harga baju di toko C siswa mengalami kesalahan 

dalam tahapan keterampilan proses (process skill). siswa mengalami kesulitan 

memahami konsep tentang potongna harga, ketika menghitung siswa tidak 

mengurangi harga awal dengan potongan harga yang diberikan. Kesulitan yang 

dialami oleh siswa adalah kesulitan prosedural perhitungan, sehingga siswa 

mengalami kesalahan dalam menyimpulkan (encoding). 

 
Gambar 12 Hasil Pekerjaan siswa SB 3 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh 3 siswa 

adalah kesalahan membaca, memahami, transformasi, keterampilan proses dan 

kesalahan jawaban akhir. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh ketiga siswa 

tersebut dalam menyelesaikan soal aritmetika sosial 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 hal 

ini dikarenakan siswa tidak menguasai konsep tentang potongan harga (d) 

kesulitan memahami berbagai macam potongan harga yang digunakan pada soal 

disebabkan siswa tidak menguasai materi aritmetika sosial. 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 
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fakta pada soal kedalam bentuk model matematika disebabkan kurangnya 

kemampuan siswa dalam menerjemahkan soal ke dalam kalimat matematika. Pada 

tahap transformation, siswa mengalami kesulitan merencanakan solusi yaitu tidak  

mengaitkan permasalahan dengan konsep aritmetika sosial dikarenakan. Pada 

tahap process skill siswa mengalami kesulitan ketika proses prosedur perhitungan 

matematika secara tepat. Sedangkan pada tahap encoding siswa mengalami 

kesulitan dalam menyimpulkan dari hasil yang telah didapatkan.  

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang direkomendasi adalah 

kepada guru dengan ditemukannya letak kesulitan dan penyebab kesulitan siswa 

menyelesaikan soal aritmetika sosial 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, serta soal yang diberikan tidak hanya menuntut siswa 

secara prosedural namun harus sesuai dengan kehidupan nyata siswa. Sehingga 

siswa tidak hanya ditekankan pada menghafalkan rumus saja tanpa 

menggunakannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.. 
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Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi. 

Subjek dari penelitian ini adalah 30 mahasiswa jurusan Matematika 

FMIPA Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa problematika terbesar yang dihadapi mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi karena adanya 

interferensi yang dialami mahasiswa yaitu terdapat 60% mahasiswa 

menyelesaikan masalah permutasi dengan menggunakan kombinasi 

atau sebaliknya. 

Kata kunci: Problematika, Masalah Permutasi dan Kombinasi 

 

 

Siswa atau mahasiswa masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

permutasi dan kombinasi (Garfiel & Ahlgren 1988, Sukoriyanto, dkk. 2016). 

Permutasi dan kombinasi adalah materi yang mendukung  pembahasan peluang 

dan statistik, oleh karena itu untuk dapat menguasai topik peluang dan statistik 

maka materi permutasi dan kombinasi perlu dikuasai oleh mahasiswa, namun 

kenyataannya menurut Garfiel & Ahlgren (1988) mahasiswa masih kesulitan 

dalam belajar konsep permutasi dan kombinasi. 

Penelitian berkaitan dengan materi permutasi dan kombinasi telah banyak 

dilakukan, diantaranya Abrahamson (2008) yang memberi permasalahan  pada 

siswa terkait dengan berapa banyak cara menyusun huruf HTHT, jawaban siswa 

ternyata hanya menghitung huruf H ada dua dan huruf T ada 2, siswa tidak 

mengkaitkan dengan konsep permutasi atau kombinasi. Sedangkan Aisyah, dkk. 

(2014) mengatakan bahwa  mengetahui urutan kombinasi sesuatu peristiwa 

merupakan langkah penting untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 

peluang.  

Dibidang kombinatorik materi permutasi dan kombinasi sangat besar 

peranannya, yaitu dengan mengetahui urutan suatu peristiwa merupakan langkah 

penting untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan peluang (Aisyah, dkk. 

2014). Konsep permutasi dan kombinasi adalah konsep yang penting dalam 

matematika (Abrahamson & Cendak. 2006).  karena konsep permutasi dan 

kombinasi ini mendasari topik analisis kombinatorik. Selain pada bidang 

kombinatorika, materi permutasi dan kombinasi berguna pada bidang lain, 

misalnya Wraughton & Nolan (2012) membahas permainan poker sebagai 

aktivitas permutasi dan probabilitas.  Sedangkan Garfiel & Ahlgren. (1988) 

mengungkapkan bahwa permutasi dan kombinasi adalah bagian penting dari 

matakuliah pengantar statistik di beberapa perguruan tinggi di Eropa. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kelas matakuliah Matematika 

Diskrit Jurusan Matematika FMIPA UM diperoleh gambaran bahwa mahasiswa 
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masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi. Hasil 

Ujian menunjukkan bahwa dari 30 mahasiswa yang menempuh matakuliah 

Matematika Diskrit hanya 5 mahasiswa yang benar dalam menyelesaikan masalah 

permutasi dan kombinasi. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengalami 

permasalahan pada saat diberikan masalah permutasi dan kombinasi. Oleh karena 

itu penting untuk dilakukan kajian terkait dengan problematika mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Matematika FMIPA Universitas 

Negeri Malang pada semester gasal tahun 2017-2018. Subjek penelitian terdiri 

dari 30 Mahasiswa yang menempuh matakuliah Matematika Diskrit. Mahasiswa 

bersedia secara sukarela menjadi subjek penelitian. Mahasiswa diberikan masalah 

terkait dengan permutasi dan kombinasi. 

Data dikumpulkan dengan cara memeriksa hasil pekerjaan mahasiswa 

dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi. Pemeriksaan hasil 

pekerjaan mahasiswa didasarkan pada rubrik yang sudah disusun oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa akan diidentifikasi problematika yang dihadapi 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi. 

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi problematika mahasiswa 

dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi terdiri dari dua masalah 

yaitu; 1) Di rak perpustakaan terdapat 4 judul buku yang berbeda yaitu buku A, B, 

C dan D. Terdapat empat buku untuk masing-masing judul. Ada berapa banyak 

cara yang berbeda buku-buku tersebut dapat disusun berjajar  di rak?. 2) Ada 

berapa cara Anda dapat membagi 6 siswa  menjadi 3 kelompok dengan anggota 

tiap kelompok 2 siswa?. Masalah nomor 1 terkait dengan masalah permutasi 

sedangkan masalah nomor 2 terkait dengan masalah kombinasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persentase mahasiswa dalam menyelesaikan masalah permutasi dan 

kombinasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut 

 
Tabel 1. Persentase mahasiswa dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi 

Keterangan Banyak 

mahasiswa 

Persentase 

Menjawab benar 5 16 

Masalah permutasi diselesaikan dengan menggunakan 

kombinasi atau sebaliknya 

18 60 

Masalah permutasi atau kombinasi diselesaikan dengan 

permutasi atau kombinasi namun pekerjaan mahasiswa 

masih salah 

4 13 

Masalah permutasi atau kombinasi diselesaikan tidak 

menggunakan permutasi atau kombinasi dan pekerjaan 

mahasiswa salah 

3 11 

 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh gambaran bahwa kesalahan terbesar mahasiswa 

dalam menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi dikarenakan masalah 

permutasi diselesaikan dengan menggunakan kombinasi atau sebaliknya masalah 

kombinasi diselesaikan dengan menggunakan pemutasi.   Ini terjadi karena 

masalah permutasi dan kombinasi adalah dua masalah yang berdekatan, sehingga 
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pada saat mahasiswa diberikan masalah permutasi adakalanya mahasiswa 

terganggu dengan informasi terkait dengang kombinasi. Kejadian seperti ini 

disebut dengan interferensi. Hal ini sesuai pendapat Stemberg & Stemberg 

(2012:247) yang mengatakan teori interferensi mengacu pada pandangan bahwa 

hambatan atau kesalahan terjadi karena penenarikan informasi tertentu terganggu 

oleh penarikan informasi yang lain. Sedangkan menurut Slavin (2006:181) 

interferensi terjadi ketika dua informasi atau lebih tercampur atau informasi yang 

satu terhalang oleh informasi yang lain. 

Mahasiswa A pada saat diberikan masalah permutasi sebagai berikut “Di 

rak perpustakaan terdapat 4 judul buku yang berbeda yaitu buku A, B, C dan D. 

Terdapat empat buku untuk masing-masing judul. Ada berapa banyak cara yang 

berbeda buku-buku tersebut dapat disusun berjajar  di rak?. Mahasiswa A 

menjawab dengan menggunakan kombinasi, jawabannya seperti Gambar 1 

berikut,  

 
Gambar 1 Pekerjaan Mahasiswa A yang Mengalami Interferensi 

 

Dari hasil jawaban mahasiswa A tersebut nampak bahwa pengetahuan mahasiswa 

tentang permutasi terinterferensi dengan pengetahuan tentang kombinasi. 

Mahasiswa tersebut menurut Stemberg & Stemberg (2012:247) mengalami 

interferensi yaitu informasi yang terkait dengan kombinasi mengganggu informasi 

yang terkait dengan permutasi.  

Namun ada juga mahasiswa B yang diberi permasalahan tentang 

kombinasi dikerjakan dengan permutasi. Sebagai contoh, saat mahasiswa B diberi 

permasalahan tentang kombinasi sebagai berikut “Dalam suatu pertemuan 

terdapat 4 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal maka mereka 

saling berjabat tangan. Berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi?”. Mahasiswa 

B menjawab dengan menggunakan konsep permutasi sebagai berikut, 4P2 = = 
4!

(4−2)!
 = 

4!

2!
 = 

4.3.2.1

2.
 = 12. Mahasiswa B tersebut menurut Stemberg & Stemberg 

(2012:247) mengalami interferensi yaitu masukan pengetahuan tentang permutasi 

mengganggu informasi yang terkait kombinasi. 

Mahasiswa C yang terindikasi mengalami interferensi dalam 

menyelesaikan masalah permutasi namun diselesaikan dengan menggunakan 

kombinasi adalah sebagai berikut “Dalam suatu ruang belajar terdapat 4 judul 

buku yang berbeda yaitu buku A, B, C dan D. Terdapat empat buku untuk 

masing-masing judul. Dalam berapa banyak cara yang berbeda buku-buku 
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tersebut dapat disusun berjajar  di rak?”. Hasil pekerjaan mahasiswa C seperti 

pada Gambar 3 berikut; 

 
Gambar 3 Kesalahan Jawaban Mahasiswa C dalam Menyelesaikan Masalah yang Terkait 

Permutasi Dikerjakan dengan Kombinasi 

 

Jawaban yang benar dari masalah di atas adalah 16P4,4,4,4 = 
16!

4!.4!.4!.4!
 . Jika dilihat 

dari hasil pekerjaan mahasiswa C terlihat bahwa informasi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah permutasi terhalang oleh informasi tentang kombinasi. 

Menurut Stemberg & Stemberg (2012) mahasiswa tersebut mengalami 

interferensi dimana informasi tentang kombinasi menghalangi informasi tentang 

permutasi. Ini menunjukkan bahwa interferensi yang dialami oleh mahasiswa 

adalah interferensi yang tertukar yaitu masalah permutasi diselesaikan dengan 

menggunakan kombinasi. 

Contoh lain kesalahan mahasiswa D yang terindikasi mengalami 

interferensi pada saat menyelesaikan masalah kombinasi “Ada berapa cara Anda 

dapat membagi 6 siswa  menjadi 3 kelompok dengan anggota tiap kelompok 2 

siswa?”. Jawaban mahasiswa seperti pada Gambar 4 berikut 

 
Gambar 4 Pekerjaan Mahasiswa D yang Mengalami Interferensi 

 

Jawaban yang benar dari masalah di atas adalah 
6𝐶2.4𝐶2.2𝐶2

3!
= 15. Jadi banyaknya 

cara membagi kelompok terdapat 15 cara. Kesalahan yang dilakukan mahasiswa 

D dalam menyelesaikan masalah adalah tidak memperhatikan banyaknya 

kelompok yang terbentuk yaitu 3 kelompok. Dengan tidak memperhatikan 

banyaknya kelompok ada 3 menyebabkan penentuan banyaknya cara dalam 

pembagian kelompok menjadi memperhatikan urutan. Dengan demikian informasi 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kombinasi tercampur dengan 

informasi tentang permutasi. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa D mengalami 

interferensi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Problematika yang dihadapi mahasiswa pada saat menyelesaikan masalah 

permutasi dan kombinasi adalah terjadinya interferensi yang dihadapi mahasiswa, 

yaitu pada saat menghadapi  masalah permutasi mahasiswa justru 

menyelesaikannya dengan menggunakan kombinasi atau sebaliknya. 
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Problematika ini terjadi karena mahasiswa tidak memperhatikan semua informasi 

yang ada pada masalah yang dihadapi. 

Untuk mengatasi problematika yang dihadapi mahasiswa, sebaiknya dosen 

atau guru perlu menganalisis masalah yang dihadapi mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi sebelum mengajarkan materi 

permutasi dan kombinasi. 
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Abstrak 

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan scaffolding 

dengan menggunakan rumus “𝑑𝑖Ah” untuk mempermudah dalam 

menyelesaikan soal ukuran penyebaran yang meliputi simpangan rata-

rata, simpangan baku dan ragam. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan wawancara dan memberikan soal pada siswa tentang 

ukuran penyebaran yang pengerjaannya sesuai dengan materi yang 

diperoleh sebelumnya, setelah itu siswa diberi scaffolding berupa 

rumus yang bernama “𝑑𝑖Ah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

siswa lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikan soal dengan 

menggunakan rumus “𝑑𝑖Ah”. 

Kata kunci : scaffolding, ukuran penyebaran, rumus “𝑑𝑖Ah” 

 

 

Menurut Suntoyo (1990) statistik adalah studi informasi dengan 

menggunakan metodologi dan teknik-teknik perhitungan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah praktis yang muncul di berbagai bidang. Sebagai contoh, 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran. Ukuran 

penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data 

menyebar dari rata-rata. Oleh karena itu, ukuran penyebaran data meliputi 

Jangkauan (range), Simpangan rata-rata, Ragam, dan Simpangan Baku. 

 Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Untuk 

menghitung jangkauan, siswa tidak ada yang mengalami kesulitan. Karena, siswa 

hanya mencari selisih data terbesar dan data terkecil. Sedangkan untuk mencari 

simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku beberapa siswa mengatakan 

sulit. Ini sesuai hasil wawancara penulis dengan beberapa siswa pada bulan 

september 2017 yang mengatakan bahwa untuk menyelesaikan simpangan rata-

rata, ragam, dan simpangan baku mengalami kesulitan. 

 Vygotsky mengemukakan prinsip tentang ZPD atau zone of proximal 

development (Vigotsky, 1978). Siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep 

dengan baik jika berada dalam ZPD. Vigotsky juga yakin bahwa pembelajaran 

terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun 

tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu 

berada dalam zona of proximal development mereka. 

 Pada saat siswa bekerja dalam ZPD  jika siswa tidak dapat memecahkan 

masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan 

orang dewasa atau temannya (peer); Bantuan atau support dimaksud agar si anak 

mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat 

kerumitannya dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak. Tingkatan 

pengetahuan ini oleh Vygotskian disebutnya sebagai scaffolding. Scaffolding, 

berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan selama 

mailto:diahkismonowati@gmail.com
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tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan 

memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab 

yang semakin besar segera setelah mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang 

diberikan pembelajar dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan 

masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. 

 Scaffolding yang dilakukan penulis dengan menggunakan rumus 𝑑𝑖Ah. 

Rumus 𝑑𝑖Ah adalah rumus yang diturunkan dari rumus simpangan rata-rata (SR) 

dan simpangan baku (SB) sehingga lebih cepat dan lebih mudah. SR adalah nilai 

rata-rata dari jumlah nilai mutlak selisih setiap data dengan nilai rataan hitung dan 

dirumuskan sebagai 𝑆𝑅 =
1

𝑛
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|𝑛

𝑖=1 . Sedangkan SB adalah akar nilai rata-

rata dari jumlah kuadrat selisih setiap data dengan rata-rata dan dirumuskan 

sebagai 𝑆𝐵 = √
1

𝑛
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2. Pada rumus 𝑑𝑖Ah, 𝑑𝑖  adalah selisih setiap data 

dengan rata-rata sementara dan dirumuskan sebagai 𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − �̅�𝑠 , h adalah selisih 

rata-rata  dengan rata-rata sementara serta dirumuskan sebagai h = �̅� − �̅�𝑠 

sehingga h  dapat diganti dengan suatu bilangan real yang tergantung pada  rata-

rata sementara yang dipilih. A adalah nilai mutlak dari selisih 𝑑𝑖 dengan h dan 

dirumuskan sebagai |𝑑𝑖 − ℎ|. Sehingga rumus 𝑑𝑖Ah untuk mencari SR 

dirumuskan sebagai 𝑆𝑅 =
1

𝑛
∑ |𝑑𝑖 − ℎ|𝑛

𝑖=1  dan rumus 𝑑𝑖Ah  untuk mencari 𝑆𝐵 =

√
1

𝑛
∑ (𝑑𝑖 − ℎ)2𝑛

𝑖=1  . Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan seluruh siswa 

yang terlibat dalam penelitian, diperoleh hasil bahwa rumus 𝑑𝑖Ah lebih mudah 

dan lebih cepat untuk menyelesaikan ukuran penyebaran data.  Oleh karena itu, 

dalam artikel ini akan dideskripsikan scaffolding dengan menggunakan rumus 

𝑑𝑖Ah untuk mempermudah siswa menyelesaikan soal ukuran penyebaran data 

tunggal yang meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku dan ragam. 

 

METODE 

Penelitian dilakukan di sekolah dengan cara siswa diberikan soal berkaitan 

dengan ukuran penyebaran data dan soal tersebut diselesaikan dengan rumus yang 

sudah dikenal sebelumnya. Setelah itu, siswa diberikan soal yang sama berkaitan 

dengan ukuran penyebaran data dan soal tersebut penulis memberikan scaffolding 

dengan rumus “𝑑𝑖Ah” kepada siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal 

tersebut. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada siswa yang telah 

mengerjakan soal dengan rumus yang sudah dikenal sebelumnya dan rumus 

“𝑑𝑖Ah”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan soal ukuran penyebaran data. 

Siswa diberi kesempatan menyelesaikan soal tersebut dengan rumus yang 

diberikan sebelumnya. Pada saat siswa mengerjakan soal tersebut, penulis 

memperhatikan siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

tersebut. Seteleh mendapatkan siswa yang mengalami kesulitan, guru memberikan 

scaffolding berupa rumus 𝑑𝑖Ah. Penulis memberikan soal kepada siswa sebagai 

berikut. 
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Gambar 1 Soal Ukuran Penyebaran Data 

Siswa mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan dua cara. Cara 

pertama dengan mengggunakan rumus yang sudah diberikan sebelumnya yaitu 

𝑆𝑅 =
1

𝑛
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|𝑛

𝑖=1  dengan SR adalah simpangan rata-rata dan 𝑆𝐵 =

√
1

𝑛
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2 dengan SB adalah simpangan baku. Cara pertama siswa 

diharuskan mencari nilai rata-rata dari data tersebut. Kemudian dicari nilai mutlak 

dari selisih antara data dan nilai rata-ratanya. Setelah mencari nilai mutlak dari 

tiap data, siswa menjumlahkannya. Maka, diperoleh simpangan rata-rata. 

Sedangkan cara kedua siswa mengerjakan dengan menggunakan rumus 𝑑𝑖Ah. 

Pertama, mencari nilai 𝑑𝑖 yaitu selisih setiap data dengan rata-rata sementara. 

Kedua, mencari nilai h   yaitu selisih rata-rata  dengan rata-rata sementara. Nilai h 

bisa diambil secara acak (tergantung rata-rata sementara yang dipilih). Ketiga, 

mencari nilai A yaitu nilai mutlak dari selisih  𝑑𝑖 dengan h dan dirumuskan 

sebagai |𝑑𝑖 − ℎ|. Sehingga rumus 𝑑𝑖Ah untuk mencari SR dirumuskan sebagai 

𝑆𝑅 =
1

𝑛
∑ |𝑑𝑖 − ℎ|𝑛

𝑖=1  dan rumus 𝑑𝑖Ah  untuk mencari 𝑆𝐵 = √
1

𝑛
∑ (𝑑𝑖 − ℎ)2𝑛

𝑖=1  . 

Dari hasil pekerjaan siswa dengan menggunakan rumus 𝑑𝑖Ah diperoleh sebagai 

berikut : 

 

 
Gambar 2 Hasil Pekerjaan Hasil Pekerjaan Siswa dengan Menggunakan Rumus 𝒅𝒊Ah 

 

Setelah siswa mengerjakan dengan mengggunakan dua cara, penulis 

mewawancarai siswa. Berikut hasil wawancaranya : 

 
Penulis  : Sudahkan anda menempuh materi ukuran penyebaran data 

Siswa  : Iya, sudah 
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Penulis : Bagaimana menurut anda materi itu? 

Siswa : Cukup sulit, karena terdapat banyak angka yang dimasukkan ke rumus untuk dihitung 

Penulis : Bagaimana anda selama ini mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi itu? 

Siswa : Mengggunakan cara umum yang ada di buku paket matematika 

Penulis : Adakah kendala yang kalian hadapi ketika mengerjakan dengan menggunakan rumus-

rumus yang ada? 

Siswa : Ya ada, menghitung angka yangg terlalu banyak sehinga waktu pengerjaan soal juga 

banyak 

Penulis : Adakah cara lain yang digunakan untuk menghitung ukuran penyebaran tersebut 

sebelum anda mengenal cara lain yang anda kenal sekarang? Kalau ada cara apa itu? 

Siswa : Belum ada 

Penulis : Jika anda bandingkan cara yang anda lakukan sebelumnya dan cara yang anda kenal 

sebagai rumus diAh, bagaimana menurut anda? 

Siswa : Lebih mudah, karena tidak harus memasukkan semua angka. hanya menggunakan 

simpangan data dan rata-rata sementara. 

Dari hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara dengan siswa ditemukan 

bahwa rumus 𝑑𝑖Ah mempercepat dan mempermudah untuk menyelesaikan soal 

ukuran penyebaran data. Berikut tabel hasil wawancara dengan siswa sebelum dan 

sesudah mengenal rumus 𝑑𝑖Ah 

 
Tabel 1 Hasil Wawancara dengan Siswa Sebelum dan Sesudah Mengenal Rumus 𝒅𝒊Ah 

No. Nama Pernyataan  Siswa Sebelum Mengenal 

Rumus “𝒅𝒊Ah”  

Pernyataan  siswa Setelah mengenal Rumus 

“𝒅𝒊Ah” 

1  

R.A. 

Cukup sulit karena banyak angka yang 

dimasukkan dan btuh waktu lama 

Lebih mudah karena tidak banyak angka 

yang dimasukkan / lebih efektif 

2 A.A. Sulit karena banyak angka yang 

dimasukkan dan butuh waktu lama 

Lebih mudah  karena tidak memasukkan 

semua angka dan tidak banyak waktu lama 

3 D.P. Cukup sulit, menghitung angka yang 

terlalu banyak dan waktu pengerjaan 

juga lama 

Lebih mudah karena tidak harus 

memasukkan semua angka dan tidak butuh 

waktu lama 

4 E.R Cukup sulit , sering tidak menemukan 

hasil akhir dan butuh waktu lama 

Lebih mudah dan lebih cepat 

5 F.N. Cukup bisa tapi buh ketelitian dan 

banyak rumus yang dihafal dan butuh 

waktu lama  

Lebih mudah  karena tidak banyak rumus 

yang digunakan sehingga tidak butuh waktu 

lama. 

6 L.N. Awalnya mudah tapi lama-lama sulit, 

tidak teliti dan tidak menemukan hasil 

akhir 

Lebih mudah tapi jika tidak sering 

digunakan bisa lupa 

7 F.N. Agak sulit karena banyak koma dan  

menghitungnya  panjang 

Sangat membantu karena lebih mudah dan 

lebih cepat mengerjakannya 

8 M.A,A. Mudah dipahami tapi caranya panjang 

dan kurang teliti  

Lebih mudah dan lebih cepat 

9 A.P. Bayak rumus yang ada sehingga kurang 

teliti dan butuh waktu lama 

mengerjakannya 

Lebih cepat dan lebih efisien 

mengerjakannya 

10 A.A.L. Lumayan sulit harus menghafal  rumus 

yang banyak , nominalnya juga banyak 

Lebih mudah difahami dan lebih cepat 

mengerjakannya 

11. M.A. Lumayan sulit dan rumit karena 

kebanyakan rumus sehingga agak lama 

mengerjakannya 

Lebih mudah karena tidak terlalu banyak 

rumus sehingga lebih cepat mengerjakannya 

12 G.A. Lumayan sulit dan susah menghitung Lebih mudah dan lebih efisien 

13 B.P.M. Cukup mudah tapi sering tidak teliti serta 

butuh waktu lama mengerjakannya 

Lebih mudah dan menghemat waktu 

mengerjakan dan waktu lebih efisien 

14 D.C. Lumayan sulit, penggunaan rumus sangat 

sulit karena kombinasi angka yang 

bervariasi 

Sangat jauh lebih mudah dan lebih cepat 

15 M.I.B Lumayan panjang dan menguras energy Lebih mudah dan waktunya lebih singkat 
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mengerjakannya juga waktunya lama 

dalam mengerjakan 

16 A.H. Terlalu rumit karena banyak rumus dan 

angka yang bervariasi sehingga kurang 

teliti 

Lebih mudah dan lebih singkat waktu 

mengerjakannya 

17 B.A.P. Lumayan sulit karena caranya terlalu 

banyak dan menjadi bingung 

menghitungnya 

Lebih mudah dan lebih singkat waktu 

mengerjakannya 

18 R.A. Tidak sulit tapi malas mengerjakannya 

karena rumusnya terlalu banyak 

Sangat mudah dan lebih singkat waktu 

mengerjakan 

19 M.S.A. Cukup mudah dan bisa mengerjakan Sangat mudah dan lebih cepat 

mengerjakannya 

20 F.K. Butuh ketelitian untuk mengerjakannya  

21 N.P. Tidak terlalu sulit tapi dengan rumus 

yang ada harus teliti karena angkanya 

bervariasi 

Libih mudah dan lebih cepat 

22 L.A. Lumayan sulit, bingung cara 

menghitungnya 

Lebih mudah dan lebih cepat 

mengerjakannya 

23 K.A. Cukup sulit dan harus teliti serta butuh 

waktu lama 

Jauh lebih mudah karena tidak melibatkan 

angka-angka yang cukup besar dan lebih 

cepat 

24 D.A. Butuh ketelitian dan cara yang panjang 

sehingga cukup rumit/sulit 

Lebih sederhana dan tidak rumit, waktu 

pengerjaan lebih cepat 

25 D.M. Tidak terlalu sulit tetapi sering salah 

melakukan perhitungan karena angka-

angka yang bervariasi 

Lebih sederhana, lebih mudah dan sangat 

membantu 

26 E.M. Lumayan sulit  Lebih mudah dan lebih singkat 

 

ZPD atau zone of proximal development adalah zona dimana siswa dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru (Vigotsky, 1978). Vigotsky 

menyakini bahwa pada saat siswa berada di ZPD, siswa akan mampu 

menyelesaikan tugasnya. Jika siswa tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka 

perlu adanya bantuan dari orang lain. Bantuan ini yang disebut Vigotsky sebagai 

Scaffolding.  

 Pada penelitian ini, ditemukan siswa yang mengalami kesulitan pada saat 

siswa harus memasukkan banyak angka untuk dihitung. Sebenarnya siswa mampu 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Akan tetapi, karena banyak 

bilangan yang harus dihitung siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan 

dan sering tidak ditemukan hasil akhirnya. Bruner (1966) menyatakan ada tiga 

keterampilan yang dimiliki seseorang. Pertama, keterampilan yang dapat  

dinyatakan dengan cara enaktif. Kedua, keterampilan yang dapat  dinyatakan 

dengan cara ikonik. Ketiga, keterampilan yang dapat  dinyatakan dengan cara 

simbolis. Pada saat siswa menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data, siswa 

melakukan tindakan yaitu siswa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan soal ukuran penyebaran data. Keterampilan ikonik siswa dilakukan 

dengan mencari yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan 

keterampilan simbolis siswa  menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus 

diAh. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian di atas: 

1. Rumus 𝑑𝑖Ah memberikan kemudahan siswa dalam menyelesaikan soal 

ukuran penyebaran data tunggal karena rumus yang terbentuk adalah variasi 
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variable dan bilangan konstan. 

2. Dengan menggunakan rumus 𝒅𝒊Ah variasi angka yang besar menjadi lebih 

kecil sehingga memungkinkan siswa lebih mudah dan teliti dalam 

menghitung. 

3. Pada saat siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ukuran 

penyebaran data karena banyaknya bilangan yang harus dihitung, maka 

rumus  𝒅𝒊Ah dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian. 

 

Sedangkan saran untuk peneliti-peneliti berikutnya: 

1. Gunakan rata-rata sementara dan simpangan data untuk menghitung rata-rata 

pada data tunggal dan data berkelompok agar angka-angka yang dihitung 

menjadi lebih kecil dan lebih efektif. 

2. Gunakan rumus 𝒅𝒊Ah sebagai inspirasi untuk menghitung ukuran penyebaran 

pada data berkelompok yang meliputi Simpangan rata-rata, Simpangan Baku 

dan Ragam/varian.  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran 

problem posing yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas XI SMAN 10 Malang pada materi statistika. Penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas dan partisipannya adalah siswa kelas 

XI MIA 6F4 sebanyak 32 siswa. Berdasarkan hasil analisis data, 

pembelajaran problem posing yang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa terdiri dari empat langkah yaitu; penyajian contoh, 

pengajuan soal, penyelesaian soal, dan pengomunikasian hasil. 

Pengajuan soal oleh siswa dilakukan dengan kebebasan dalam lingkup 

materi yang sedang dipelajari. Sebelum pelaksanaan tindakan, 

ketuntasan klasikal pada kelas itu adalah 40%, meningkat pada 

tindakan siklus I menjadi 53,125%. Namun hal ini belum memenuhi 

kriteria keberhasilan, sehingga dilakukan siklus II dan didapatkan 

ketuntasan klasikal sebesar 81,25%. 

Kata Kunci: Pembelajaran Problem Posing, Hasil Belajar 

Matematika 

 

Menurut Subanji (2013: 72) matematika merupakan ilmu pengetahuan 

yang memiliki karakteristik khusus: (1) memiliki objek kajian yang abstrak; (2) 

bertumpu pada kesepakatan; (3) berpola pikir deduktif; (4) memiliki simbol yang 

kosong dari arti; (5) memperhatikan semesta pembicaraan; (6) konsisten dalam 

sistemnya. Selain itu matematika berperan sebagai pondasi untuk membangun 

penalaran, berpikir kreatif dan penyelesaian masalah. Sebagai mana dijelaskan 

dalam tujuan pembelajaran menurut Depdiknas (2003) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika memiliki tujuan melatih cara berfikir dan menarik 

kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi 

dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, membuat predeksi serta mencoba-coba, mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan menyampaikan 

informasi atau mengomunikasikan gagasan.  

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran matematika merupakan salah satu hakikat dasar dalam 

mengembangkan pengetahuan matematika di sekolah. Namun dalam 

pembelajaran matematika, siswa cenderung menghafalkan soal sehingga jika 

diberikan soal dengan situasi yang berbeda, mereka kesulitan dalam 

menyelesaikannya. Kesulitan ini apabila tidak ditangani akan mengakibatkan 

lemahnya hasil belajar siswa dan mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Hudojo (1988: 1) menyatakan bahwa kegiatan dan usaha untuk 

mencapai perubahan tingkah laku merupakan proses belajar, sedang perubahan 

mailto:snisfi18@gmail.com
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tingkah laku yang dicapai merupakan hasil belajar. Selain itu Sudjana (1990: 22) 

menyatakan bahwa proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar dapat diperoleh melalui kegiatan evaluasi, evaluasi hasil belajar 

menekankan kepada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran yang diterapkan (Dimyati dan Mudjiono, 

1994: 176). Dalam sistem pendidikan nasional hasil belajar diklasifikasikan 

berdasarkan pendapat Benyamin Bloom (Anderson, 2010: 390) yang membagi 

hasil belajar menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotoris. Sehingga hasil belajar matematika siswa adalah puncak dari 

kegiatan belajar yang berupa perubahan dalam bentuk kognitif,  afektif,  dan  

psikomotor  dalam  hal  kemampuan  menyelesaikan obyek-obyek abstrak yang 

dapat  diukur atau diamati. 

Berdasarkan hasil observasi kelas yang telah dilakukan pada pembelajaran 

materi fungsi invers, diketahui bahwa penyampaian materi dilakukan dengan 

langkah-langkah: (1) guru menjelaskan materi fungsi invers sesuai dengan 

prosedur yang ada di buku, (2) guru melakukan tanya jawab singkat, (3) guru 

memberikan contoh-contoh soal sesuai dengan materi yang telah dibahas, (4) guru 

memberikan beberapa soal kepada siswa sebagai latihan, (6) pada kegiatan akhir 

pembelajaran guru memberikan beberapa soal sebagai pekerjaan rumah yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum 

terlibat secara aktif dan kreatif dalam pembelajaran tersebut. Sehingga 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dan hasil belajar siswa dianggap masih kurang memuaskan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 

menerapkan pembelajaran problem posing. Problem posing merupakan suatu 

model pembelajaran yang menuntut siswa menyusun pertanyaan sendiri atau 

memecah soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana untuk 

mendapatkan penyelesaiannya. Silver dan Cai (1996) menyebutkan bahwa 

problem posing sebagai pelibatan penciptaan masalah baru dari situasi atau 

pengalaman, atau reformulasi masalah yang diberikan. Respon siswa yang 

diharapkan pada pembelajaran problem solving adalah berupa penyelesaian untuk 

masalah yang diberikan oleh guru. Sedangkan pada pembelajaran problem posing, 

respon siswa yang diharapkan terdiri atas masalah yang dibuat oleh siswa 

berdasarkan situasi yang disediakan beserta penyelesaiannya. Silver dan Cai 

(1996) membagi pengajuan masalah menjadi tiga bagian, yaitu pertanyaan 

matematika, pertanyaan non matematika, dan pernyataan. Menurut Upu 

(Baharullah, 2013) menyatakan bahwa pertanyaan matematika adalah pertanyaan 

yang mengandung masalah matematika dan berkaitan dengan informasi yang 

diberikan. Adapun kondisi dalam perumusan soal, menurut Stoyanova dan 

Ellerton (1996) dibagi menjadi tiga golongan yakni; Free situations (kondisi 

bebas), Semi-structured situations (kondisi semi terstruktur), dan Structured 

situations (kondisi terstruktur).  

Telah banyak penelitian mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan 

problem posing diantaranya penelitian oleh Salwa Chayati (2013) dalam 

penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VIII di SMPN 1 Ngasem Kediri. 

Dalam penelitian tersebut ditunjukkan bahwa dengan menggunakan problem 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1346 

 

  
 

posing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selain itu, 

penelitian tentang penerapan problem posing juga pernah dilakukan oleh Etik 

Febriana (2013) di kelas VIII-I SMPN 2 Kepanjen yang difokuskan pada 

pengoptimalan kemampuan berfikir kritis. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa pembelajaran problem posing dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 

problem posing mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 

mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

matematika, namun aspek hasil belajar siswa kurang mendapatkan perhatian. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan upaya untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

dengan melakukan perbaikan pembelajaran. Maka dari itu dilakukan suatu 

penelitan dengan judul “Penerapan Pembelajaran Problem posing untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI SMAN 10 Malang”. 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan pembelajaran problem 

posing  yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

 

METODE 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif pada penelitian ini lebih bersifat pada pendiskripsian langkah langkah 

pembelajaran dan berlangsung dalam keadaan normal, namun dalam mengolah 

data juga digunakan pendekatan kuantitatif yang kemudian dideskripsikan secara 

kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), karena 

penelitian ini lebih memfokuskan pada tindakan-tindakan untuk perbaikan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

 

HASIL  

 Pembelajaran problem posing  yang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa terdiri dari langkah-langkah yaitu (1) Penyajian contoh, (2) 

Pengajuan soal, (3) Penyelesaian soal, (4) Pengomunikasian hasil. Setiap awal 

pembelajaran dilaksanakan apersepsi dan pada akhir pembelajaran dilaksanakan 

refleksi. 

1) Apersepsi 

Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengingatkan siswa pada materi yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. Guru meminta siswa untuk membaca LKS bagian “Ingatkah Kamu” 

sebagai kegiatan apersepsi. Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 

memastikan pemahaman siswa. Seperti contoh, guru memberikan pertanyaan 

mengenai data dan datum yang telah dipelajari di SMP, namun masih terdapat 

beberapa siswa yang belum mengetahui pengertian data dan datum sehingga guru 

menampilkan slide pengertian datum dan data sebagai berikut: 

 
Gambar 1.  Slide Power Point Pengertian Data dan Datum 
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Untuk memastikan pemahamannya, siswa diberikan suatu masalah pada 

Gambar 2 dan diminta untuk menyebutkan data dan datum pada masalah tersebut. 

Secara klasikal guru memberikan pertanyaan sebagai berikut: 

 
Guru : dari data yang ada pada slide, mana yang dinamakan datum? 

Siswa : 80, 111, 122, 24, dst bu 

Guru : lalu, mana yang dinamakan data? 

Siswa : skor hasil IQ 50 siswa bu.  

 
Gambar 2. Slide Power Point Pemahaman Data dan Datum 

2) Penyajian Contoh 

Tindakan yang dilakukan guru dalam tahap mengamati contoh adalah guru 

menyampaikan materi dan contoh-contoh soal. Pada pertemuan pertama guru 

memberikan kesempatan siswa mengajukan soal penyajian suatu data berdasarkan 

diagram yang diketahui, namun siswa merasa kesulitan karena belum pernah 

melakukan kegiatan mengajukan soal. 

 
Siswa (AAD) : bu bagaimana mengajukan soal itu? 

Siswa (YAB) : iya bu, bagaimana? Kita tidak pernah melakukannya 

Siswa (ZA) : contoh bu contoh. 

Siswa (ZAP) : iya bu, contohnya bagaimana? 

 

Untuk menghindari kesalahfahaman siswa dalam mengajukan soal guru 

memberikan contoh cara mengajukan soal dari situasi tertentu. Guru 

menyampikan materi menggunakan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 

didiskusikan dalam satu kelompok untuk setiap pertemuan. Dalam LKS guru juga 

memberikan langkah-langkah untuk menentukan atau menemukan rumus. Salah 

satunya pada LKS 2 yang membahas ukuran pemusatan data, guru memberikan 

kalimat rumpang yang harus dilengkapi oleh siswa untuk menemukan rumus 

modus data berkelompok. Salah satu hasil dari pemberian kalimat rumpang, 

ditunjukkan pada Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3. Hasil Siswa Pada Pemberian Kalimat Rumpang 

 

3) Pengajuan Soal 

Tahap pengajuan soal diberikan oleh guru secara tertulis pada lembar 

problem posing. Lembar problem posing terletak pada akhir bagian LKS,  siswa 

mengajukan soal berdasarkan informasi atau materi yang sedang dipelajari. Pada 

pertemuan pertama, guru memberikan suatu cerita penelitian yang dilakukan oleh 
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suatu Koperasi Unit Desa (KUD) dan diberikan data hasil penelitian tersebut. 

Kemudian guru meminta siswa untuk mengajukan soal yang berkaitan dengan 

penyajian data tersebut. Contoh pengajuan soal yang dilakukan siswa pada 

pertemuan pertama sebagai berikut. 

 
Gambar 4. Pengajuan Soal Oleh Siswa Pada Pertemuan Pertama 

  

Pada pertemuan selanjutnya, guru tidak memberikan suatu pernyataan atau situasi 

tertentu. Siswa membuat soal dengan diberikan suatu kondisi yang harus dipenuhi 

yakni berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari pada pertemuan tersebut. 

Contoh soal yang telah diajukan oleh siswa sebagai berikut. 

 
Gambar 5. Pengajuan Soal Oleh Siswa Pada Pertemuan Ketiga 

 Namun guru kurang memberikan penekanan pada siswa tentang soal yang 

harus dibuat oleh siswa, sehingga masih terdapat beberapa kelompok yang kurang 

memahami pengajuan soal. Salah satunya yang ditunjukkan pada Gambar 4 di 

bawah ini. Siswa mengajukan soal bukan merupakan pertanyaan matematika, 

melainkan suatu pernyataan. 

 
Gambar 6. Pengajuan Soal Oleh Siswa yang Merupakan Pernyataan 

 

4) Penyelesaian Soal 

Pada tahap penyelesaian soal, guru menginstruksikan siswa untuk 

menyelesaikan soal yang telah dibuat menggunakan langkah-langkah yang telah 

dipelajari.  
Guru : anak-anak sekarang coba kalian selesaikan soal yang telah kalian susun menggunakan 

cara atau langkah-langkah yang telah dipelajari. 

Siswa : baik bu, dituliskan dimana bu? 

Guru : langsung di LKS kegiatan memecahkan soal. 

Namun karena guru kurang memberikan penekanan pada materi yang sedang 

dipelajari, sehingga terdapat kelompok yang salah dalam memecahkan soal yang 

telah dibuatnya sendiri. Sebagai contoh pada Gambar 7 berikut. 

 
Gambar 7.  Hasil Pengajuan Soal yang Mengarah ke Materi 
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Gambar 8. Penyelesaian Soal Gambar 7 yang Kurang Sesuai 

 

5) Pengomunikasian Hasil 

 Pada tahap pengomunikasian hasil, guru menginstruksikan atau menunjuk 

perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dan hasil 

pengajuan soal yang telah dilakukan. Guru juga memberikan kesempatan 

kelompok lain untuk memberikan tanggapan dengan menjawab soal yang telah 

dipresentasikan. Pada pertemuan pertama langkah pengomunikasian hasil dalam 

pembelajaran belum terlaksana, dikarenakan tidak tersedianya waktu. Secara 

bertahap langkah pengomunikasian hasil dapat dilaksakan dalam setiap 

pertemuan. 

6) Refleksi 

Kegiatan akhir ini dilakukan dengan melakukan refleksi pembelajaran, 

guru memberikan beberapa pertanyaan secara klasikal yang meliputi apa yang 

telah dipelajari, apa yang baru dan apa yang belum dipahami siswa pada 

pembelajaran hari ini. Sebagai contoh refleksi dengan dialog sebagai berikut. 
Guru  : apa yang telah kita pelajari hari ini? 

Siswa   : kuartil, desil dan persentil bu 

Guru  : apa itu kuartil NDP? 

Siswa (NDP) : nilai yang membagi data menjadi empat bagian sama banyak bu. 

Guru  : kalau desil apa YAB? 

Siswa (YAB) : membagi data menjadi sepuluh bu. 

Guru  : kalau persentil apa FACD? 

Siswa (FACD) : nilai yang membagi data menjadi seratus bagian sama banyak bu. 

Guru  : nah benar, apa yang baru dari pembelajaran hari ini? 

Siswa (FZ)  : persentil bu. 

Guru  : nah kalau yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini apa? 

Siswa   : paham semua bu. 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran problem posing  yang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas XI SMAN 10 Malang terdiri dari langkah-langkah yaitu (1) 

penyajian contoh, (2) pengajuan soal, (3) penyelesaian soal, (4) komunikasi hasil. 

Langkah-langkah tersebut untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. 

1) Penyajian Contoh 

Penyajian contoh merupakan aktivitas guru dalam memberikan informasi 

atau materi pembelajaran pada siswa. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok kecil dengan 1 Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Tujuan dibentuknya 

kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa 

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar 

(Trianto, 2007: 41). Pada siklus I dalam 1 kelompok beranggotakan 3 siswa 

sehingga dalam 1 kelas terbentuk 11 kelompok. Karena kurangnya keaktifan 

siswa dalam diskusi kelompok dan terdapat siswa yang berdiskusi diluar topik 

pembelajaran. Sehingga kelompok-kelompok tersebut dianggap kurang efektif, 

sehingga pada siklus II guru membentuk kelompok yang terdiri dari 2 siswa 

(berpasangan) agar siswa lebih aktif dalam diskusi kelompok dan mendapatkan 



Prosiding Seminar Nasional  Matematika dan Pembelajarannya 2017  
| 1350 

 

  
 

kepuasan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Hare dan Slater (Prakosa, 

2004) yang menyatakan bahwa makin besar ukuran kelompok makin berkurang 

kepuasan anggota-anggotanya. 

Pada aktivitas ini, guru menyajiakan materi dengan bagian rumpang dan 

soal yang menuntun siswa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. 

Pada siklus I ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan soal pada LKS 

dikarenakan siswa tersebut belum paham akan materi yang diajarkan. Guru 

memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan dalam menyelesaian aktivitas 

mengamati pada LKS. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky (Trianto, 2007: 27) 

yang menyatakan bahwa siswa seharusnya diberikan tugas-tugas kompleks, sulit, 

dan realistik dan kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan 

tugas-tugas itu. Sehingga pada siklus II semua kelompok telah melengkapi 

bagian-bagian pada LKS meskipun ada beberapa kelompok yang salah dalam 

perhitungan.  

2) Pengajuan Soal 

Setelah siswa menemukan konsep dan menuliskan kesimpulan materi yang 

dipelajari, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengajukan soal 

berdasarkan informasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan Silver dan Cai 

(1996) yang menyatakan bahwa problem posing merupakan pelibatan penciptaan 

masalah baru dari situasi atau pengalaman, atau reformulasi masalah yang 

diberikan. Selama proses pengajuan soal, guru memberikan kebebasan siswa 

dalam mengajukan soal dan menekankan kondisi yang harus dipenuhi adalah 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Hal ini sesuai dengan Subanji 

(2013:139) menyatakan bahwa problem posing memberikan keleluasan kepada 

siswa untuk mengajukan masalah berdasarkan stimulus yang diberikan.  

Pada pembelajaran siklus I, sebanyak 4 dari 11 kelompok  masih kesulitan 

dalam mengajukan soal pada lembar problem posing, artinya tidak lebih dari 80% 

siswa yang memahami pengajuan soal. Kesulitan ini terlihat dari banyaknya siswa 

yang mengajukan soal diluar materi pembelajaran. Selain itu juga, terdapat siswa 

yang mengajukan soal berupa pernyataan.  Peneliti kemudian memberikan 

petunjuk untuk melihat kembali materi yang sudah dipelajari dan memberikan 

contoh pengajuan soal dari situasi tertentu. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky 

(dalam Subanji, 2013:68) bahwa guru memberikan bantuan secukupnya berupa 

petunjuk, dorongan atau pemberian contoh kepada siswa untuk bisa 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. 

3) Penyelesaian Soal 

  Pada tahap penyelesaian soal, guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

soal yang telah dibuat sendiri. Hal ini sesuai dengan Silver dan Cai (Subanji, 

2013:139) yang menyatakan bahwa problem posing berkorelasi positif dengan 

kemampuan memecahkan masalah yang merupakan kemampuan esensial dalam 

belajar matematika. Selain itu, dalam menyusun masalah juga sekaligus 

menyusun jawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masalah yang 

diciptakan (Subanji, 2013:150). 

4) Pengomunikasian Hasil 

  Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

pengajuan soal yang telah dilakukannya. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain menanggapi dengan memberikan komentar, tanggapan ataupun 

menyelesaikan soal tersebut. Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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kelompoknya, guru memberikan balikan atau penekanan. Hal ini sesuai dengan 

Davies (Dimyati dan Mudjiono, 1994:49) yang menyatakan bahwa seorang siswa 

belajar lebih banyak bilamana setiap lagkah segera diberikan penguatan. 

.  Pada pertemuan pertama siklus I tahap ini tidak terlaksana, karena siswa 

masih mengalami kebingungan dalam menggunakan LKS sehingga waktu untuk 

mengomunikasikan hasil tidak tersedia. Selanjutnya pada pertemuan kedua dan 

ketiga guru memberikan penekanan waktu untuk setiap langkah pembelajaran, 

sehingga kegiatan mengomunikasikan hasil dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai 

dengan Stalling dan Kskowitz (Trianto, 2007: 32) yang menyatakan bahwa 

pentingnya waktu yang dialokasikan pada tugas 

Berdasarkan hasil analisis data hasil kegiatan siswa pada LKS, diketahui 

skor rata-rata LKS pada siklus II adalah 86 (memenuhi kriteria keberhasilan). 

Skor tersebut menunjukkan peningkatan skor rata-rata LKS pada siklus I yaitu 85. 

Berdasarkan hasil analisis data hasil belajar tes akhir siklus, diketahui bahwa 

sebanyak 26 dari 32 siswa mencapai nilai standar ketuntasan minimum 78 artinya 

persentase ketuntasan klasikal siswa adalah 81,25%. Persentase tersebut 

menunjukkan peningkatan sebesar 28,125% dari persentase ketuntasan siswa pada 

siklus I yaitu 53,125%. Selain itu, aktivitas siswa dan aktivitas guru memenuhi 

kategori baik pada siklus I dan siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa data yang 

diperoleh pada siklus II telah mencapai kriteria keberhasilan penelitian. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Langkah-langkah pembelajaran problem posing  yang dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas XI SMAN 10 Malang dimulai dari apersepsi. 

Kegiatan apersepsi  dilakukan setiap pertemuan di awal pembelajaran melalui 

tanya jawab. Selanjutnya adalah tahapan pertama yakni penyajian contoh. 

Penyajian contoh adalah kegiatan guru memberikan materi kepada siswa, siswa 

dibentuk dalam kelompok yang terdiri dari 2-3 anggota dengan 1 Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) yang memuat materi matematika. Tahapan kedua yakni 

pengajuan soal. Pengajuan soal adalah kegiatan guru menuntut siswa untuk 

mengajukan soal yang memuat pertanyaan matematika dan berdasarkan informasi 

atau pengetahuan yang telah didapatkan. Tahapan ketiga yakni penyelesaian soal. 

Penyelesaian soal adalah kegiatan guru menginstrusikan siswa untuk 

menyelesaikan soal yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tahapan keempat yakni 

pengomunikasian hasil. Pada tahapan ini, guru memberikan kesempatan pada  

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi pengajuan soal 

kelompoknya di depan kelas. Pembelajaran diakhiri dengan guru memberikan 

balikan atau penekanan serta kesimpulan dan refleksi. Refleksi pembelajaran 

meliputi apa yang telah dipelajari, apa yang baru dan apa yang belum dipahami.  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam peneltian ini terdapat 

beberapa saran yang perlu diberikan yaitu peneliti lain diharapkan untuk 

melakukan penelitian pembelajaran problem posing pada materi lainnya. Selain 

itu, guru sebaiknya memberikan penekanan contoh pengajuan soal, agar soal yang 

diajukan oleh siswa lebih variatif. Guru sebaiknya menyediakan alokasi waktu 

yang baik untuk mengerjakan LKS dan  mengomunikasikan hasil dengan cara 

tukar soal antar kelompok atau individu. Guru sebaiknya menentukan yang akan 

mempresentasikan hasil diskusi secara merata, agar tidak terjadi gaduh dan semua 

siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, 
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diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki semua kekurangan 

dalam penelitian ini. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses 

metakognitif mahasiswa dalam mengonstruksi bukti matematis. 

Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif dan jenis penelitian 

studi kasus. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 1 jurusan 

pendidikan matematika Universitas Negeri Malang kelas H pada 

semester gasal 2017/2018 yang berjumlah dua orang terdiri dari satu 

laki-laki dan satu wanita. Sasaran penelitian ini adalah pembuktian 

identitas trigonometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek 

penelitian mengalami aktivitas metakognitif aspek kesadaran 

(awareness) ketika menyadari untuk memikirkan informasi yang 

diketahui, pengetahuan relevan yang dimiliki untuk mengonstruksi 

bukti, dan hal apa yang perlu, telah, dan dapat dilakukan dalam 

mengonstruksi bukti. Subjek penelitian mengalami aktivitas 

metakognitif aspek evaluasi (evaluation) ketika mempertimbangkan 

keefektifan dan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya dalam 

mengonstruksi bukti, keefektifan strategi yang digunakannya, dan 

kegunaan strategi untuk mengonstruksi bukti. Subjek penelitian 

mengalami aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) ketika 

memikirkan strategi dan langkah-langkah kerja selanjutnya yang 

paling tepat dalam mengonstruksi bukti.  

Kata kunci: bukti matematis, metakognitif 

 

Bukti memiliki peran utama dalam matematika. Hal itu didukung oleh 

pernyataan Hanna & Barbeau (2008) bahwa bukti merupakan hal pokok dalam 

matematika berdasarkan kesepakatan antara matematikawan, filsuf, dan pendidik 

matematika terutama karena suatu bukti menentukan kebenaran dari pernyataan 

matematis. Bukti memberikan wawasan matematis baru, hubungan kontekstual 

dan metode baru dalam pemecahan masalah, dan memberi nilai yang jauh 

melampaui penetapan kebenaran proposisi (Rav dalam Hanna & Barbeau, 2008). 

Pembuktian dan penalaran memiliki peran penting dalam pembelajaran 

matematika. Menurut Varghese (2009) karena belajar matematika melibatkan 

penemuan, sehingga bukti dan penalaran merupakan cara yang ampuh untuk 

mengembangkan wawasan, membuat koneksi, dan berkomunikasi secara 

matematis.  

Flavell, dkk (Ozsoy & Ataman, 2009) mendefinisikan metakognitif sebagai 

kesadaran individu terhadap proses berpikirnya dan kemampuannya dalam 

mengontrol proses tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Slavin (2006: 192) 

menyatakan bahwa istilah metakognitif sebagai pengetahuan tentang cara belajar 

seseorang. Seseorang menggunakan pengetahuan metakognitif untuk 
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merencanakan, mengeksekusi, dan mengatur penyelesaian suatu aktivitas, tugas, 

atau masalah (Blummer & Kenton, 2014). Dalam penelitian ini, metakognitif 

yaitu kesadaran siswa terhadap proses berpikirnya dan kemampuan siswa dalam 

mengontrol proses tersebut selama mengonstruksi bukti matematis. 

Lucast (Hanna & Barbeau, 2008) berpendapat bahwa bukti dan pemecahan 

masalah sebagian besar merupakan proses yang sama dan keduanya mengarah 

pada pemahaman. Selanjutnya, metakognitif berperan penting dalam proses 

pemecahan masalah matematika (Ozsoy & Ataman, 2009). Victor (Ozsoy & 

Ataman, 2009) juga menegaskan bahwa metakognitif merupakan keterampilan 

yang dibutuhkan agar berhasil dalam pemecahan masalah. Hal itu didukung oleh 

pendapat Yimer (Ozsoy & Ataman, 2009) yang menyatakan bahwa proses 

pemecahan masalah yang meliputi mengorganisir informasi yang dimiliki, 

menyiapkan rencana, dan menilai semua operasi (strategi) yang dilakukan 

merupakan keterampilan yang mencerminkan karakter dari metakognitif. 

Dalam pemecahan masalah terdapat tiga aspek aktivitas metakognitif 

(Wilson & Clarke’s, 2004) meliputi awareness (kesadaran diri), regulation 

(regulasi), dan evaluation (evaluasi). Wilson (Magiera & Zawojewsky, 2011) 

mendefinisikan kesadaran metakognitif (metacognitive awareness) sebagai 

pengenalan seseorang selama proses pemecahan masalah, strategi pemecahan 

masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, serta hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki individu dengan pengetahuan khusus untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan.  Evaluasi metakognitif (metacognitive 

evaluation) didefinisikan sebagai penilaian individu terkait pemikiran pribadi, 

keterbatasan pemikiran seseorang tentang situasi masalah, keterbatasan strategi 

seseorang untuk memecahkan masalah, dan kualitas hasil pemecahan masalah 

seseorang. Selanjutnya, regulasi metakognitif (metacognitive regulation) 

merupakan pengetahuan kognitif yang digunakan seseorang untuk merencanakan, 

merancang tujuan,  dan bertindak.  

Bukti memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika dan aktivitas 

metakognitif berhubungan langsung dengan kegiatan pemecahan masalah 

khususnya dalam mengonstruksi bukti, maka peneliti bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses metakognitif mahasiswa dalam mengonstruksi bukti 

matematis. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “Proses Metakognitif Mahasiswa dalam Mengonstruksi Bukti 

Matematis”. 

  

METODE 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian 

adalah studi kasus. Peneliti bertindak sebagai perencana kegiatan, pelaksana, 

pengumpul data, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian. Penelitian 

dilaksanakan di Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang No. 5, 

Kota Malang pada semester gasal tahun ajaran 2017/2018 bulan Oktober 2017. 

Subjek penelitian berjumlah dua orang, terdiri dari satu laki-laki yang selanjutnya 

disebut sebagai subjek S1 dan satu wanita yang disebut sebagai S2. Subjek 

penelitian dipilih berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh pada tes sebelumnya 

terkait dengan materi prasyarat yaitu tentang identitas penjumlahan dan 

pengurangan, identitas cofunction, sudut ganda, dan setengah sudut yang rata-rata 

nilainya ≥ 70. Pada materi prasyarat, subjek S1 memperoleh nilai rata-rata 72,5 
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dan subjek S2 memperoleh nilai rata-rata 76,25. Selain itu, peneliti juga 

mempertimbangkan memilih dua subjek penelitian ini atas dasar pemilihan 

strategi yang berbeda dalam mengonstruksi bukti dari kedua subjek penelitian dan 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik.  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan hasil pekerjaan 

mahasiswa dalam mengonstruk bukti dan data hasil rekaman wawancara. Tes 

terdiri dari satu soal pembuktian identitas trigonometri. Berdasarkan jawaban 

mahasiswa terhadap soal tes, peneliti melakukan wawancara untuk menganalisis 

proses metakognitif mahasiswa dalam mengonstruksi bukti. Dalam menganalisis 

proses metakognitif mahasiswa dalam mengonstruksi bukti, peneliti menggunakan 

indikator yang dikembangkan menurut Magiera & Zawojewski (2011) sebagai 

berikut.  

 
Tabel 5 Indikator Aktivitas Metakognitif dalam Mengonstruksi Bukti 

Aktivitas Metakognitif Indikator 

Kesadaran metakognitif 

(metacognitive awareness) 

Ungkapan mahasiswa terkait dengan metakognisinya yang 

mengindikasikan kesadaran untuk memikirkan: 

• apa yang diketahui (pengetahuan khusus yang dimiliki mahasiswa 

terkait dengan tugas, pengetahuan  relevan yang digunakan dalam 

mengonstruksi bukti, strategi personal yang dapat digunakan dalam 

mengonstruksi bukti) 

• posisi dirinya dalam proses mengonstruksi bukti 

• hal apa yang perlu dilakukan dalam mengonstruksi bukti 

• hal apa yang telah dilakukan dalam mengonstruksi bukti 

• hal apa yang dapat dilakukan dalam mengonstruksi bukti 

Regulasi metakognitif  

(metacognitive regulation) 

Ungkapan mahasiswa terkait dengan proses metakognisinya yang 

mengindikasikan kesadaran untuk memikirkan tentang: 

• rencana untuk menjalankan strategi 

• langkah kerja selanjutnya berdasarkan tujuan 

• cara/strategi lain yang dapat digunakan untuk mengonstruksi bukti 

• mengubah cara/strategi yang telah dilakukan 

Evaluasi metakognitif 

(metacognitive evaluation) 

Pertimbangan mahasiswa terkait dengan metakognisinya yang 

mengindikasikan kesadaran untuk memikirkan: 

• keefektifan dan keterbatasan proses berpikir  

• keefektifan strategi  

• asesmen terhadap hasil 

• asesmen terhadap tingkat kesulitan masalah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, setelah subjek penelitian diberi satu soal 

pembuktian identitas trigonometri dan setelah peneliti melakukan wawancara 

untuk mengetahui proses metakognitif nya dalam mengonstruksi bukti, 

menghasilkan bahwa subjek penelitian melakukan aktivitas metakognitif dalam 

mengonstruksi bukti. Soal pembuktian identitas trigonometri yang diberikan pada 

siswa dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1 Soal Pembuktian Identitas Trigonometri 
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Selanjutnya, berikut ini merupakan aktivitas metakognitif subjek penelitian dalam 

pembuktian identitas trigonometri.  

1. Aktivitas Metakognitif Subjek S1 dalam Mengonstruksi Bukti pada Soal 

Gambar 2 ini merupakan hasil pekerjaan subjek S1 pada soal. 

 

 
Gambar 2 Pekerjaan Subjek S1 1 pada Soal  

Pada hasil pekerjaan subjek S1 menunjukkan bahwa S1 mencoba 

menyelesaikan soal  pembuktian identitas trigonometri dengan membuktikan 

salah satu ruas, yaitu ruas kanan sehingga memperoleh sisi yang lain. Menurut 

subjek S1, langkah tersebut berdasarkan langkah yang biasa dilakukan subjek S1 

dalam mengonstruksi bukti untuk membuktikan bahwa kedua ruas sama. Subjek 

S1 juga menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil juga karena berdasarkan 

pengalamannya dalam mengerjakan latihan soal terkait pembuktian identitas 

trigonometri lebih sering memulai pembuktian dengan berjalan pada salah satu 

ruas. Pada aktivitas tersebut menunjukkan bahwa subjek S1 mengalami aktivitas 

metakognitif aspek kesadaran (awareness), karena sesuai dengan indikator 

aktivitas metakognitif aspek kesadaran (awareness) dalam mengonstruksi bukti 

pada Tabel 1, subjek S1 menyadari untuk memikirkan apa yang telah diketahui; 

hal apa yang perlu, telah, dan dapat dilakukan dalam mengonstruksi bukti; dan 

pengetahuan relevan yang digunakan dalam mengonstruksi bukti. Hal itu 

diperkuat dengan pernyataan subjek S1 pada wawancara berikut. 
S1: Ketika membaca soal saya mencoba untuk memahami, lalu menurut saya bisa dimulai dengan 

membuktikan salah satu ruas terus ketemu yang satunya. Biasanya juga kalau ngerjakan soal 

di latihan juga sering gitu caranya. 

 

Langkah selanjutnya yaitu subjek S1 mengubah kotangen dalam bentuk sinus dan 

kosinus, kemudian memfaktorkan. Pada aktivitas ini berarti subjek S1 mengalami 

aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) karena berdasarkan Tabel 1 

indikator aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) dalam mengonstruksi 

bukti menunjukkan bahwa subjek S1 memikirkan tentang rencana untuk 

menjalankan strategi dan langkah kerja selanjutnya untuk mengonstruksi bukti 

yang ditunjukkan pada wawancara berikut. 
S1: ...kemudian saya mikir, di ruas ini memuat kosinus berarti yang kotangen saya ubah dalam 

kosinus dan sinus, setelah itu saya memfaktorkannya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. 

 
Gambar 3. Subjek S1 Melakukan Pembuktian Dimulai dari Ruas Kanan dan Mengubah 

Bentuk Kotangen dalam Sinus dan Kosinus 
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Pada langkah selanjutnya, subjek S1 kurang menuliskan satu langkah pada 

pembuktiannya sehingga terjadi lompatan yang ditunjukkan pada gambar berikut. 

   

 
Gambar 4. Terdapat Lompatan pada Langkah Subjek S1 dalam Mengonstruksi Bukti 

 

Langkah akhir yang dituliskan oleh subjek S1 mengarah pada tujuan pembuktian, 

namun terdapat kesalahan penulisan dan subjek S1 menyadari hal itu setelah 

peneliti melakukan konfirmasi pada wawancara berikut ini.  
S1: Oh ini itu mbak sebenarnya maksud saya ada satu langkah lagi sebelum ini, tapi tak tulis di 

buram. Terus yang terakhir ini ada typo mbak, itu keburu waktunya habis. 

 

 
Gambar 5 Subjek S1 Melakukan Kesalahan pada Akhir Langkah Bukti  

Subjek S1 juga menilai bahwa strategi yang dipilihnya sudah tepat karena dari 

langkah awal yang dipilih dapat membuktikan identitas trigonometri pada soal. 

Kesadaran Subjek S1 terhadap lompatan langkah yang dilakukan dalam 

mengonstruksi bukti dan kesalahan penulisan pada langkah akhir konstruksi bukti, 

dan mempertimbangkan keefektifan strategi yang digunakannya dan kegunaan 

strategi untuk mengonstruksi bukti menunjukkan bahwa subjek S1 mengalami 

aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation). Hal ini sesuai dengan indikator 

aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation) dalam mengonstruksi bukti 

pada Tabel 1 yaitu pertimbangan mahasiswa terkait dengan metakognisinya yang 

mengindikasikan kesadaran untuk memikirkan keefektifan dan keterbatasan 

proses berpikir serta keefektifan strategi.  

 

2. Aktivitas Metakognitif Subjek S2 dalam Mengonstruksi Bukti pada Soal 1 

Hasil pekerjaan subjek S2 pada soal 1 adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 6 Pekerjaan Subjek S2 2 pada Soal 1 

Berbeda dengan subjek S1, subjek S2 mengonstruksi bukti pada soal melalui 

bekerja dengan masing-masing ruas secara terpisah hingga memperoleh 

bentuk/ekspresi yang sama. Subjek S2 pada awalnya secara spontan membuktikan 

ruas kanan terlebih dahulu. Selanjutnya, subjek S2 mengubah kotangen dalam 

bentuk sinus dan kosinus. Hal ini terlihat dari pernyataan subjek S2 pada 

wawancara berikut.  
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S2: Ketika membaca soal ini, saya langsung saja membuktikan dari ruas kanan dulu,karena 

sepertinya lebih mudah, bagaimana nanti hasilnya pokoknya saya jalan dulu. Terus 𝑐𝑜𝑡 =
𝑐𝑜𝑠

𝑠𝑖𝑛
 kan mbak, jadi bentuknya tak ubah seperti ini. 

Pada tahap ini, subjek S2 mengalami aktivitas metakognitif aspek regulasi 

(regulation) yaitu memikirkan rencana untuk menjalankan strategi dan langkah 

kerja selanjutnya dalam mengonstruksi bukti menggunakan aturan yang terdapat 

pada identitas trigonometri. Aktivitas ini menunjukkan indikator aktivitas 

metakognitif aspek regulasi (regulation) yang tercantum pada Tabel 1.   

  

 
Gambar 7 Langkah Subjek S2 dalam Mengonstruksi Bukti yang Menunjukkan Aspek 

Regulasi 

 

Pada langkah berikutnya, subjek S2 menjumpai bahwa hasil akhir yang 

diperoleh tidak sama dengan sisi lain yang dituju dalam pembuktian. Berdasarkan 

hal tersebut, subjek S2 menyadari bahwa mungkin saja identitas pada soal tersebut 

dapat dibuktikan dengan cara bekerja pada masing-masing ruas secara terpisah 

hingga memperoleh bentuk/ekspresi yang sama berdasarkan pengetahuan yang 

diperolehnya. Aktivitas ini berdasarkan indikator aktivitas metakognitif dalam 

mengonstruksi bukti pada Tabel 1 menunjukkan bahwa subjek S2 mengalami 

aspek kesadaran (awareness) yaitu menyadari hal apa yang perlu, telah, dan dapat 

dilakukan dalam mengonstruksi bukti, serta didukung oleh pernyataan subjek 

pada wawancara berikut ini.  
S2: Nah waktu saya berada pada langkah ini, menurut saya ini sudah tidak bisa diubah lagi, tapi 

kan nggak sama dengan sisi satunya, terus saya langsung nyambung kalau soal ini dibuktikan 

dengan cara berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing ruas. 

 

 
Gambar 8 Langkah Akhir Subjek S2 pada Ruas Kanan 

Subjek S2 kemudian mulai bekerja pada ruas kiri. Dalam menuliskan 

langkah pembuktiannya, pada baris pertama dan kedua subjek S2 tidak 

menuliskan tanda “=” sehingga peneliti menganggap tidak ada keterkaitan antara 

penulisan langkah pertama dan kedua yang ditunjukkan pada Gambar 8 berikut 

ini.  
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Gambar 8 Hasil Pekerjaan Subjek S2 pada Ruas Kiri 

Peneliti mengkonfirmasi hal tersebut pada subjek S2 dan subjek menyadari 

kesalahannya dalam menulis karena tidak teliti dan terburu-buru. Subjek S2 

mengatakan bahwa langkah tersebut memiliki keterkaitan. Pada tahap ini subjek 

S2 mengalami aktivitas metakognitif pada aspek evaluasi (evaluation) karena 

berdasarkan indikator aktivitas metakognitif dalam mengonstruksi bukti pada 

Tabel 1 aspek evaluasi (evaluation), subjek mempertimbangkan keefektifan dan 

keterbatasan proses berpikir dalam mengonstruksi bukti. Aktivitas tersebut terlihat 

dari wawancara berikut. 
S2: ...oiya mbak ini seharusnya ada tanda “=” karena ini saling terkait. Saya tidak teliti mbak 

karena terburu-buru. 

Mengacu pada Gambar 8, seperti yang dilakukan sebelumnya, dari baris pertama 

menuju baris kedua subjek S2 mengubah bentuk kotangen dalam bentuk sinus dan 

kosinus. Pada baris ketiga subjek S2 mengubah 𝑐𝑜𝑠2𝛼  menjadi 1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼. Hal itu 

berdasarkan indikator aktivitas metakognitif dalam mengonstruksi bukti pada 

Tabel 1 menunjukkan bahwa subjek S2 mengalami aktivitas metakognitif aspek 

regulasi (regulation) yaitu memikirkan langkah kerja selanjutnya dalam 

mengonstruksi bukti menggunakan aturan dalam trigonometri.  

Pada baris terakhir langkah pembuktian pada ruas kiri, subjek S2 

memperoleh hasil yang sama dengan ruas kanan terlihat pada Gambar 9. Subjek 

S2 menganggap strategi yang dipilihnya sudah tepat dan berguna dalam 

mengonstruksi bukti berdasarkan hasil wawancara di bawah ini, sehingga 

berdasarkan indikator aktivitas metakognitif dalam mengonstruksi bukti pada 

Tabel 1, subjek S2 mengalami aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation) 

yaitu memikirkan keefektifan strategi dan asesmen hasil dalam mengonstruksi 

bukti.  
S2: Ternyata tidak ada salahnya tadi saya menggunakan strategi untuk langsung bekerja mulai 

dari ruas kiri dan ternyata dengan bekerja pada masing-masing ruas memberikan hasil yang 

sama dan terbukti. 

 

 
Gambar 9 Hasil Akhir Ruas Kanan dan Kiri Sama 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, kedua subjek 

penelitian mengalami aktivitas metakognitif dalam mengonstruksi bukti yaitu 

aspek kesadaran (awareness), regulasi (regulation), dan evaluasi (evaluation) 

yang akan dipaparkan sebagai berikut. 

1. Kesadaran (awareness) 

Aktivitas metakognitif aspek kesadaran (awareness) pada subjek S1 terjadi 

ketika menyelesaikan soal  pembuktian identitas trigonometri dengan 

membuktikan salah satu ruas, yaitu ruas kanan. Menurut subjek S1, langkah 
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tersebut berdasarkan langkah yang biasa dilakukan subjek S1 dalam 

mengonstruksi bukti untuk membuktikan bahwa kedua ruas sama. Aktivitas 

metakognitif aspek kesadaran (awareness)  juga terjadi ketika subjek S1 

menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pengalamannya dalam 

mengerjakan latihan soal terkait pembuktian identitas trigonometri lebih sering 

memulai pembuktian dengan berjalan pada salah satu ruas. Hal ini berarti subjek 

S1 mengalami aktivitas metakognitif aspek kesadaran (awareness) dalam 

mengonstruksi bukti saat menyadari apa yang diketahui, hal apa yang perlu, telah, 

dan dapat dilakukan dalam mengonstruksi bukti, dan pengetahuan relevan dalam 

mengonstruksi bukti. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Wilson 

(Magiera & Zawojewsky, 2011) yaitu kesadaran metakognitif (metacognitive 

awareness) merupakan pengenalan seseorang selama proses pemecahan masalah, 

strategi pemecahan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, serta 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki individu dengan pengetahuan khusus 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.  

Aktivitas metakognitif aspek kesadaran (awareness) yang dialami oleh 

subjek S2 ketika menjumpai bahwa hasil akhir yang diperoleh pada pembuktian 

ruas kanan tidak sama dengan sisi lain yang dituju dalam pembuktian. Subjek S2 

menyadari bahwa identitas pada soal tersebut dapat dibuktikan dengan cara 

bekerja pada masing-masing ruas secara terpisah hingga memperoleh 

bentuk/ekspresi yang sama berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. 

Berdasarkan pernyataan Barbacena & Ly (2013) bahwa kesadaran metakognitif 

(metacognitive awareness) berhubungan dengan kesadaran individu terhadap  

strategi pembelajaran personal, posisinya dalam pembelajaran, apa yang telah 

dilakukan dan apa yang perlu dilakukan.   

2. Regulasi (regulation) 

Subjek S1 mengalami aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) saat 

mengonstruksi bukti, subjek S1 mengubah kotangen dalam bentuk sinus dan 

kosinus, kemudian melakukan pemfaktoran. Pada aktivitas ini subjek S1 

mengalami aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) karena subjek S1 

memikirkan strategi dan langkah selanjutnya sesuai dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki untuk mengonstruksi bukti menggunakan aturan dalam 

trigonometri. Hal ini didukung pendapat Barbacena & Sy (2013) bahwa regulasi 

metakognitif (metacognitive regulation) terjadi ketika seseorang memodifikasi 

pemikirannya. 

Aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) subjek S2 terjadi ketika 

mengonstruksi bukti pada soal dengan cara bekerja dengan masing-masing ruas 

secara terpisah hingga memperoleh bentuk/ekspresi yang sama. Subjek S2 pada 

awalnya secara spontan membuktikan ruas kanan terlebih dahulu. Aktivitas lain 

yang mencerminkan aspek regulasi (regulation) pada subjek S2 ketika mengubah 

kotangen dalam bentuk sinus dan kosinus serta mengubah 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶  menjadi 𝟏 −
𝒔𝒊𝒏𝟐𝜶 pada langkah selanjutnya. Hal ini berarti subjek S2 memikirkan strategi 

dan langkah kerja selanjutnya dalam mengonstruksi bukti dengan menggunakan 

aturan yang terdapat pada identitas trigonometri yang mencerminkan aktivitas 

metakognitif aspek regulasi (regulation). Pernyataan tersebut didukung dengan 

pendapat Wilson (Magiera & Zawojewsky, 2011) yang mendefinisikan regulasi 

metakognitif (metacognitive regulation) sebagai pengetahuan kognitif yang 

digunakan seseorang untuk merencanakan, merancang tujuan,  dan bertindak.  
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3. Evaluasi (evaluation) 

Aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation) subjek S1  dialami ketika 

subjek kurang menuliskan satu langkah pada pembuktiannya sehingga terjadi 

lompatan, terdapat kesalahan penulisan pada akhir langkah kerja dan subjek S1 

menyadari hal itu, subjek S1 juga menilai bahwa strategi yang dipilihnya sudah 

tepat karena dari langkah awal yang dipilih dapat membuktikan identitas 

trigonometri pada soal. Dalam hal ini berarti subjek S1 mengaalami aktivitas 

metakognitif aspek evaluasi (evaluation) karena memikirkan keefektifan dan 

keterbatasan proses berpikir serta memikirkan keefektifan strategi dalam 

mengonstruksi bukti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wilson (Magiera & 

Zawojewsky, 2011) bahwa evaluasi metakognitif (metacognitive evaluation) 

didefinisikan sebagai penilaian seseorang pada proses berpikirnya, keterbatasan 

berpikir seseorang dalam suatu masalah, keterbatasan strategi dalam memecahkan 

masalah, dan penilaian terhadap hasil akhir penyelesaian suatu masalah. 

Subjek S2 mengalami aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation) 

ketika menuliskan langkah pembuktian ruas kiri, pada baris pertama dan kedua 

subjek S2 tidak menuliskan tanda “=” sehingga peneliti menganggap tidak ada 

keterkaitan antara penulisan langkah pertama dan kedua. Subjek menyadari 

kesalahannya dalam menulis karena tidak teliti dan terburu-buru. Subjek S2 

mengatakan bahwa langkah tersebut memiliki keterkaitan. Pada tahap ini subjek 

S2 mengalami aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation) karena subjek 

mempertimbangkan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini didukung 

oleh pendapat Wilson (Magiera & Zawojewsky, 2011) yang menyatakan bahwa 

evaluasi metakognitif (metacognitive evaluation) merupakan penilaian individu 

terkait pemikiran pribadi, keterbatasan pemikiran seseorang tentang situasi 

masalah, keterbatasan strategi seseorang untuk memecahkan masalah, dan kualitas 

hasil pemecahan masalah seseorang. Aktivitas metakognitif aspek evaluasi 

(evaluation) subjek S2 juga terjadi ketika  pada baris terakhir langkah pembuktian 

pada ruas kiri, subjek S2 memperoleh hasil yang sama dengan ruas kanan. Subjek 

S2 menganggap strategi yang dipilihnya sudah tepat dan berguna dalam 

mengonstruksi bukti. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Barbacena & Sy 

(2013) bahwa evaluasi metakognitif (metacognitive evaluation) mengacu pada 

penilaian seseorang terhadap kapasitas berpikirnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah subjek penelitian mengalami 

aktivitas metakognitif dalam mengonstruksi bukti matematis. Subjek penelitian 1 

mengalami aktivitas metakognitif aspek kesadaran (awareness) ketika menyadari 

langkah yang sering dilakukan dalam pembuktian dan pola pembuktian yang 

dilakukan selama latihan. Subjek penelitian 1 mengalami aktivitas metakognitif 

aspek  regulasi (regulation) ketika dalam mengonstruksi bukti subjek penelitian 1 

memikirkan strategi dan langkah selanjutnya sesuai dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki untuk mengonstruksi bukti serta menggunakan aturan dalam 

trigonometri. Subjek penelitian 1 mengalami aktivitas metakognitif aspek evaluasi 

(evaluation) ketika subjek menyadari terjadi lompatan dalam langkah yang 

dilakukan saat  mengonstruksi bukti dan kesalahan penulisan pada langkah akhir 

konstruksi bukti, serta mempertimbangkan keefektifan strategi yang 

digunakannya dan kegunaan strategi untuk mengonstruksi bukti. 
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Subjek penelitian 2 mengalami aktivitas metakognitif aspek kesadaran 

(awareness) saat menyadari bahwa identitas pada soal dapat dibuktikan dengan 

cara bekerja pada masing-masing ruas secara terpisah hingga memperoleh 

bentuk/ekspresi yang sama berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. Subjek 

penelitian 2 mengalami aktivitas metakognitif aspek regulasi (regulation) ketika 

memikirkan strategi dan langkah kerja selanjutnya dalam mengonstruksi bukti 

menggunakan aturan yang terdapat pada identitas trigonometri. Subjek penelitian 

2 mengalami aktivitas metakognitif aspek evaluasi (evaluation) ketika subjek 

mempertimbangkan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya dalam 

mengonstruksi bukti dan subjek mampu menilai keefektifan strategi yang 

digunakannya. 

Penelitian ini masih terbatas pada mendeskripsikan proses metakognitif 

mahasiswa dalam mengonstruksi bukti matematis yaitu pada pembuktian identitas 

trigonometri. Peneliti menyarankan agar penelitian selajutnya dilakukan analisis 

proses metakognitif siswa pada pokok bahasan lainnya disertai dengan melihat 

proses metakognitif siswa yang dikelompokkan dalam kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 

sebaiknya peneliti mengembangkan pertanyaan yang dapat menggali dan 

mengeksplorasi proses metakognitif siswa.  
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Abstrak 

Penggunaan tes tertulis untuk mengukur pemahaman siswa 

menjadi tidak akurat ketika ada siswa yang kesulitan menuliskan 

penyelesaian soal. Agar dapat memperbaiki atau meningkatkan 

komunikasi matematis tertulis siswa maka perlu diketahui bagaimana 

komunikasi matematis tertulis siswa. Penelitian deskriptif kulitatif ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis tertulis siswa 

ditinjau dari kekoherenan berpikir siswa dan penggunaan ekspresi 

matematika. Kekoherenan berpikir siswa dapat dilihat dari urut-urutan 

langkah penyelesaian soal dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan 

ekspresi matematika dapat dilihat dari pemodelan matematika dari 

masalah yang diberikan dan penyelesaian masalah. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas XI IPS SMAK Kosayu Malang. Sebanyak 133 

siswa mengerjakan tes tertulis materi barisan dan deret aritmatika. 

Hasil pekerjaan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan 

kemiripan urutan penyelesaian soal dan penggunaan ekspresi 

matematika. Berdasarkan kemiripan urutan penyelesaian soal, 

komunikasi matematis tertulis dibagi menjadi 4. Pertama: 

memisalkan, memodelkan, menyelesaikan persamaan, dan menjawab 

pertanyaan soal. Kedua: memodelkan, menyelesaikan persamaan, dan 

menjawab pertanyaan soal. Ketiga: memodelkan dan menyelesaikan 

persamaan. Keempat: tidak urut. Sedangkan berdasarkan penggunaan 

ekspresi matematika, komunikasi matematis tertulis dibagi menjadi 2. 

Pertama: menggunakan ekspresi matematika ketika memodelkan dan 

menyelesaikan persamaan. Kedua: tidak menggunakan ekspresi 

matematika. 

Kata kunci: komunikasi matematis tertulis, kekoherenan berpikir 

siswa, ekspresi matematika 

 

National Council Teacher Mathematics (NCTM) mengemukakan bahwa 

asesmen yang umum digunakan untuk mengukur pemahaman matematis siswa 

adalah tes tertulis (NCTM, 2000). Penggunaan tes tertulis sebagai alat untuk 

mengukur pemahaman matematis siswa juga diterapkan di Indonesia. Informasi 

tersebut diperoleh dari wawancara dengan 5 guru matematika dari 5 sekolah 

berbeda. Guru matematika di Indonesia khususnya di Malang mengukur 

pemahaman siswa melalui tes tertulis. Tes tertulis yang diberikan guru biasanya 

merupakan soal bentuk uraian dimana guru menilai pemahaman siswa dari 

penyelesaian soal yang dituliskan siswa. Penyelesaian soal matematika yang 

ditulis siswa merupakan salah satu bentuk komunikasi matematis tertulis. 
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Komunikasi matematis merupakan cara berbagi ide-ide dan memperjelas 

pemahaman mengenai konsep matematika (NCTM, 2000). Sedangkan 

komunikasi matematis tertulis adalah komunikasi matematis yang dilakukan 

secara tertulis menggunakan media seperti kertas. Komunikasi matematis tertulis 

dapat memberikan gambaran pemahaman siswa (Martin, 2015). Dengan kata lain, 

komunikasi matematis tertulis siswa dapat mencerminkan kekoherenan pemikiran 

matematis siswa (NCTM, 2000). Komunikasi matematis tertulis salah satunya 

melibatkan penggunaan representasi (Santos dan Semana, 2015; NCTM, 2000). 

Salah satu bentuk representasi adalah ekspresi matematika atau persamaan 

(Santos dan Semana, 2015).  

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kendala ketika mengukur 

pemahaman siswa melalui tes tertulis. Kendala tersebut ditemukan pada saat 

peneliti mengajar kelas XI IPS. Peneliti mendapati siswa yang mengeluh kesulitan 

menuliskan penyelesaian soal materi barisan dan deret aritmatika padahal siswa 

tersebut bisa mendapatkan jawaban yang benar. Materi barisan dan deret 

merupakan materi yang memiliki banyak rumus dan variasi soal sehingga 

seringkali menyulitkan siswa (Palupi, 2016).  

Peneliti kemudian meminta siswa, yang kesulitan menulis penyelesaian 

soal, mecoba menuliskan sebisanya. Ternyata siswa tersebut hanya bisa 

menerjemahkan apa yang diketahui pada soal. Fakta ini didukung oleh pendapat 

Kleden (2015) yang menyatakan pencapaian terendah siswa dalam komunikasi 

matematis tertulis adalah menuliskan apa yang diketahui pada soal. Sejalan 

dengan penelitian Kleden, penelitian lain yang dilakukan Nartani (2015) 

menyatakan bahwa siswa sekolah menengah sudah mampu menuliskan model 

matematika dari soal. Kesulitan siswa menuliskan penyelesaian soal 

memungkinkan adanya perbedaan pemahaman siswa yang terekam pada hasil tes 

tertulis dengan pemahaman siswa yang sebenarnya. Dengan kata lain hasil tes 

tertulis menjadi tidak akurat. 

Komunikasi matematis tertulis tidak hanya penting namun juga perlu 

dikuasai oleh siswa. Komunikasi matematis tertulis yang lebih formal perlu 

dimiliki siswa pada jenjang SMA (NCTM, 2000). Komunikasi matematis tertulis 

formal artinya komunikasi matematis tertulis yang menggunakan terminologi 

matematika konvensional. Sehingga, pelatihan dan pengembangan komunikasi 

matematis tertulis siswa SMA perlu dilakukan selama proses belajar di sekolah. 

Berdasarkan penting dan perlunya komunikasi matematis tertulis maka 

penulis merasa perlu mengetahui bagaimana komunikasi matematis tertulis siswa 

pada materi barisan dan deret aritmatika. Pengetahuan mengenai bagaimana 

komunikasi matematis tertulis siswa dapat membantu memperbaiki atau melatih 

komunikasi matematis tertulis siswa. Namun, fokus penelitian ini hanya pada 

komunikasi matematis tertulis yang ditinjau dari kekoherenan pemikiran siswa 

dan penggunaan ekspresi matematika. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan komunikasi matematis tertulis siswa kelas XI IPS ditinjau 

dari kekoherenan pemikiran siswa dan penggunaan ekspresi matematika pada 

materi barisan dan deret aritmatika. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMAK Kosayu Malang yang terletak di Jalan 

Simpang Borubudur no 1 Malang. Siswa Kelas XI tahun ajaran 2017/2018 dibagi 
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menjadi 7 kelas program IPA, 5 kelas program IPS, dan 1 kelas program Bahasa 

dengan rata-rata siswa per kelas adalah 42 siswa. Penelitian ini menggunakan 

subjek siswa kelas XI IPS agar representatif karena permasalahan komunikasi 

matematis tertulis ditemukan pada siswa IPS. Dipilih 3 kelas dari 5 kelas IPS 

berdasarkan pertimbangan perizinan dari guru pengajar. Sehingga, sebanyak 133 

siswa terlibat pada penelitian ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 

mendeskripsikan komunikasi matematis tertulis siswa ditinjau dari kekoherenan 

berpikir siswa dan penggunaan ekspresi matematika. Data yang dikumpulkan 

pada penelitian ini adalah hasil tes tertulis siswa materi barisan dan deret 

aritmatika. Instrumen yang digunakan adalah soal tes tertulis berkaitan dengan 

materi barisan dan deret aritmatika. Soal tersebut merupakan permasalahan baru 

bagi subjek penelitian karena berbeda dengan permasalahan yang diberikan 

selama proses pembelajaran. Soal yang diberikan tidak terlalu sulit dan dapat 

diselesaikan melalui penalaran. Hal ini dimaksudkan agar fokus siswa bukan pada 

bagaimana menyelesaikan soal melainkan bagaimana menuliskan langkah 

penyelesaian soal. Adapun soal yang diberikan ke siswa adalah sebagai berikut. 

 

“Diketahui tiga suku berurutan pada barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan 

itu adalah 15 sedangkan hasil perkalian tiga bilangan itu adalah 105. Tentukan 

ketiga bilangan itu.” 

 

Penelitian ini dilakukan pada Kamis, 6 September 2017 dengan memberikan 

satu soal tes tertulis materi barisan dan deret aritmatika pada siswa. Data hasil 

pekerjaan siswa kemudian dianalisis sesuai indikator, dikelompokkan yang 

sejenis, dan disajikan hasilnya secara deskriptif. Adapun indikator yang 

digunakan untuk menganalisis komunikasi matematis tertulis siswa, yaitu 1) 

menuliskan penyelesaian soal dengan keterurutan dan kelengkapan langkah 

penyelesaian (tidak acak), dan 2) menggunakan ekspresi matematika yang sesuai.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunikasi matematis tertulis siswa yang dianalisis berdasarkan 

kekoherenan berpikir siswa dapat dikelompokkan menjadi empat (4). Kelompok 

pertama merupakan komunikasi matematis tertulis siswa yang dalam 

menyelesaikan soal memulai dengan memisalkan variabel yang akan digunakan 

dalam penyelesaian soal. Contoh pekerjaan siswa yang memisalkan variabel yang 

akan digunakan diberikan pada Gambar 1. Langkah kedua adalah memodelkan 

soal (verbal) ke dalam ekspresi matematika. Contoh pemodelan soal ke dalam 

ekspresi matematika ditunjukkan oleh Gambar 2. Selanjutnya, ekspresi 

matematika diselesaikan untuk memperoleh nilai dari setiap variabel. Terakhir, 

siswa menjawab soal dengan menggunakan kalimat yang diawali kata “jadi” atau 

simbol “∴”.  

 
Gambar 13 Memisalkan Menggunakan Variabel 

 
Gambar 14 Pemodelan Matematika 
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Komunikasi matematis tertulis siswa yang memenuhi langkah penyelesaian di 

atas selanjutnya disebut komunikasi matematis tertulis dengan kokeherenan baik. 

Siswa yang masuk pada kelompok ini sebanyak 21 siswa dari 133 siswa atau 

hanya 16,7%.  

Kelompok kedua merupakan komunikasi matematis tertulis siswa yang 

memulai penyelesaian soal dengan memodelkan soal (verbal) ke dalam ekspresi 

matematika. Kemudian ekspresi matematika diselesaikan untuk memperoleh nilai 

dari setiap variabel. Terakhir, siswa menjawab soal dengan menggunakan kalimat 

yang diawali kata “jadi” atau simbol “∴”. Contoh jawaban siswa menggunakan 

kata “jadi” atau simbol “∴” diberikan pada Gambar 3. Selanjutnya, komunikasi 

matematis tertulis siswa yang memenuhi langkah penyelesaian di atas disebut 

komunikasi matematis tertulis dengan kokeherenan sedang.  

 
Gambar 15 Jawaban Siswa Menggunakan Kata “Jadi” atau Simbol “∴” 

Kelompok ketiga merupakan komunikasi matematis tertulis siswa yang 

memulai penyelesaian soal dengan memodelkan soal (verbal) ke dalam ekspresi 

matematika. Kemudian menyelesaikan ekspresi matematika untuk memperoleh 

nilai dari setiap variabel tanpa menjawab pertanyaan soal. Selanjutnya, 

komunikasi matematis tertulis siswa yang memenuhi langkah penyelesaian di atas 

disebut komunikasi matematis tertulis dengan kokeherenan rendah.  

Komunikasi matematis tertulis siswa yang tidak memenuhi ketiga urutan 

berpikir yang sudah dipaparkan sebelumnya disebut komunikasi matematis 

tertulis yang tidak koheren. Gambar 4 merupakan komunikasi matematis tertulis 

yang tidak koheren.  

 

 
Gambar 16 Komunikasi Matematis Tertulis yang Tidak Koheren 

Pekerjaan siswa yang memiliki kekoherenan tinggi, sedang, rendah, dan tidak 

koheren berturut-turut sebanyak 21, 45, 36, dan 31. Gambar 5 menunjukkan 

diagram lingkaran berdasarkan persentase pada keempat kelompok kekoherenan 

komunikasi matematis tertulis siswa.  

 
Gambar 17 Persentase Kekoherenan Komunikasi Tertulis 
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Temuan pertama yang akan dibahas adalah sedikitnya siswa yang 

kekoherenan komunikasi matematis tertulisnya baik dan sebaliknya masih banyak 

siswa yang komunikasi matematisnya tidak koheren. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian lain yang menyatakan bahwa rata-rata siswa sekolah menengah yang 

kesulitan menuliskan penyelesaian soal dan hanya sedikit yang mampu 

mengomunikasikan penyelesaian soal secara tertulis (Ramdhani, 2012; Tandiling, 

2012; Feriyanto, 2015). Temuan kedua dalam penelitian ini adalah semua siswa 

yang kokeherenan komunikasi matematis tertulis baik memperoleh jawaban 

benar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Schults (2009) yang menyatakan 

bahwa siswa yang terbiasa menuliskan penyelesaian soal secara urut 

memungkinkan siswa memperoleh jawaban benar.  

Temuan ketiga dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 siswa mampu 

menuliskan penyelesaian soal dan tidak mengalami salah perhitungan, tetapi tidak 

mampu menjawab pertanyaan soal dengan tepat. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Saragih (2013) yang menyatakan meskipun siswa mampu 

merepresentasikan penyelesaian masalah namun banyak siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan soal dengan benar. 

Hasil pekerjaan siswa kemudian dianalisis lagi menggunakan indikator 2. 

Hasil analisis menggunakan indikator 2 membagi komunikasi matematika tertulis 

siswa menjadi dua kelompok, yaitu menggunakan dan tidak menggunakan 

ekspresi matematika baik saat memodelkan maupun saat mencari nilai variabel. 

Contoh komunikasi matematis tertulis siswa yang menggunakan ekspresi 

matematis ketika memodelkan ditunjukan pada Gambar 6. Sedangkan komunikasi 

matematis tertulis siswa yang menggunakan ekspresi matematika ketika 

menentukan nilai variabel ditunjukkan oleh Gambar 7.  

 

 
Gambar 18 Pemodelan dengan Ekspresi 

Matematika 

 

 

 
Gambar 19 Penggunaan Ekspresi 

Matematika  

Komunikasi matematis tertulis siswa ditinjau dari penggunaan ekspresi 

matematika kelompok kedua adalah komunikasi matematis tertulis siswa yang 

tidak menggunakan ekspresi matematika. Sebagai contoh, diberikan komunikasi 

matematis tertulis siswa yang tidak menggunakan ekspresi matematika pada 

Gambar 8. 
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Gambar 20 Pekerjaan Tanpa Menggunakan Ekspresi Matematika 

Siswa yang komunikasi matematis tertulisnya tidak melibatkan penggunaan 

ekspresi matematika sebanyak 8 dari 133 siswa, selebihnya telah menggunakan 

ekspresi matematika baik dalam memodelkan maupun ketika menentukan nilai 

variabel. Sehingga, secara umum siswa telah dapat memodelkan soal yang berupa 

kata-kata (verbal) ke dalam ekspresi matematika. Gambar 9 menunjukkan 

persentase penggunaan ekspresi matematika pada komunikasi matematis tertulis. 

 

 
Gambar 21 Persentase Penggunaan Ekspresi Matematika 

Temuan penelitian ini yang berkaitan dengan penggunaan ekspresi 

matematika adalah sebagian besar siswa telah menggunakan ekspresi matematika. 

Temuan ini berbeda dengan temuan Neria dan Amit (2004) yang mendapati 

sebagian besar siswa kesulitan dalam membuat representasi aljabar berupa 

ekspresi matematika. Namun, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian lain yang menyatakan bahwa pencapaian terendah siswa dalam 

berkomunikasi matematis secara tertulis adalah dapat membuat pemodelan dari 

soal (Kleden, 2015; Nartani, 2015).  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, komunikasi 

matematis tertulis siswa pada barisan dan deret aritmatika ditinjau dari 

kekoherenan berpikir siswa dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu komunikasi 

matematis tertulis yang kekoherenannya baik, sedang, rendah, dan tidak koheren. 

Komunikasi matematis tertulis siswa yang kekoherannya baik menyelesaikan soal 

dimulai dari memisalkan variabel yang digunakan, memodelkan menggunakan 

ekspresi matematika, mencari nilai setiap variabel dengan melibatkan ekspresi 

matematika, dan menjawab pertanyaan soal menggunakan kalimat yang diawali 

dengan kata “jadi” atau simbol “∴”. Komunikasi matematis tertulis siswa yang 

kekoherannya sedang menyelesaikan soal dimulai dari memodelkan 

menggunakan ekspresi matematika, mencari nilai setiap variabel dengan 

melibatkan ekspresi matematika, dan menjawab pertanyaan soal menggunakan 
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kalimat yang diawali dengan kata “jadi” atau simbol “∴”. Komunikasi matematis 

tertulis siswa yang kekoherannya rendah menyelesaikan soal melalui dua langkah 

saja yaitu memodelkan menggunakan ekspresi matematika dan mencari nilai 

setiap variabel dengan melibatkan ekspresi matematika. sedangkan Komunikasi 

matematis tertulis siswa yang tidak koheren, tidak memenuhi ketiga kriteria yang 

sudah dipaparkan sebelumnya. Kedua, komunikasi matematis tertulis siswa pada 

barisan dan deret aritmatika ditinjau dari penggunaan ekspresi matematika dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu komunikasi matematis tertulis siswa yang 

melibatkan ekspresi matematika baik dalam memodelkan maupun menyelesaikan 

soal dan komunikasi matematis tertulis siswa yang tidak melibatkan ekspresi 

matematika. 

Mengingat perlunya kemampuan siswa dalam menuliskan ide matematis 

secara lebih formal di jenjang SMA, maka perlu dikembangkan komunikasi 

matematis tertulis siswa (NCTM, 2000). Pengembangan komunikasi matematis 

siswa SMA ini harus dilakukan agar siswa ketika sudah lulus dari SMA dapat 

menuliskan ide matematis secara lebih formal. Oleh karena itu, saran bagi 

penelitian selanjutnya adalah perlu ada suatu tindakan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan komunikasi matematis tertulis siswa.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tabel 

perbandingan dapat membantu memperbaiki kesalahan siswa dalam 

permasalahan perbandingan. Penelitian ini melibatkan 35 siswa kelas 

4 SD (usia 9-10 tahun). Berdasarkan analisis jawaban siswa pada soal 

pretes, kami menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan siswa 

saat menyelesaikan masalah perbandingan, diantaranya dalam 

membandingkan harga barang yang lebih murah, siswa hanya melihat 

nilai dari harga tanpa melihat kuantitas dari barang tersebut serta 

kecenderungan untuk mengalikan/ menjumlahkan bilangan yang tidak 

bersesuaian untuk menentukan suatu nilai dalam masalah 

perbandingan. Penelitian ini menggunakan Design Research sebagai 

metodologi penelitian. Semua aktivitas dalam penelitian ini dirancang 

berdasar prinsip-prinsip Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI). Hasil dari studi ini menunjukkanbagaimana peranan tabel 

perbandingan dalam memperbaiki kesalahan peserta didik ketika 

menyelesaikan permasalahan pebandingan. 

Kata kunci: Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), 

design research, tabel perbandingan, penalaran proporsional 

(proportional reasoning), masalah kontekstual 

 

Kita dapat melihat aplikasi dari konsep perbandingan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagai contoh, untuk menentukan berapa liter bensin yang kita 

butuhkan untuk berkendara sepanjang 30 km jika kita mengetahui bahwa kita 

menghabiskan 3 liter bensin untuk berkendara sepanjang 15 km. Dalam 

kesempatan lain, kita mungkin perlu untuk memutuskan mana yang lebih murah, 

selai A dengan harga Rp45.000,00 untuk setiap 300 gramnya atau selai B dengan 

harga Rp60.000,00 untuk setiap 600 gramnya. Dengan menggunakan konsep 

perbandingan, kita tentu dapat memutuskan bahwa selai B lebih murah daripada 

selai A.  Berdasarkan hal itu, perbandingan merupakan salah satu konsep penting 

dalam Matematika yang harus dipelajari oleh siswa.  

Berdasarkan soal pada tes awal yang diberikan, ditemukan bahwa beberapa 

siswa dapat menyelesaikan masalah perbandingan dengan melakukan pembagian 

maupun perkalian, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa mereka melakukan 

langkah tersebut. Dengan kata lain, siswacenderung menyelesaikan masalah 

hanya secara prosedural dengan mengingat langkah penyelesaian yang pernah 

mereka pelajari tanpa tahu alasan kenapa langkah tersebut dilakukan. Hal ini 

dapat membawa siswa pada kesalahpahaman terhadap konsep perbandingan itu 

sendiri, misalnya kecenderungan untuk melakukan penjumlahan dengan konstanta 

yang  sama pada dua hal yang dibandingkan atau melakukan perkalian/ 
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pembagian dengan bilangan yang salah. Sebagai contoh, untuk menentukan 

banyak donat dalam 4 kotak, jika diketahui terdapat 24 donat dalam 2 kotak. Ada 

beberapa siswa yang menjumlahkan 24 donat dengan 4 kotak, padahal keduanya 

merupakan variabel yang berbeda. Adapula yang membagi 24 dengan 4 untuk 

mendapatkan banyak donat dalam 4 kotak. Hal ini tentunya jauh berbeda dengan 

metode yang diharapkan, yaitu dengan membagi 24 dengan 2 dan kemudian 

mengalikannya dengan 4. Lebih jauh, ini juga menjadi penyebab siswa melakukan 

kesalahan ketika melakukan perkalian silang untuk menyelesaikan masalah 

perbandingan.Hal yang sama juga terjadi ketika siswa diminta untuk 

membandingkan harga kedua benda, siswa kebanyakan hanya melihat satu aspek 

saja yaitu nominal/ harga yang tertera tanpa melihat berat atau banyak benda yang 

diperoleh dengan suatu nominal tertentu.   

Salah satu cara untuk membuat proses pembelajaran menjadi bermakna bagi 

siswa adalah dengan memfasilitasi perkembangan penalaran proporsional siswa 

(proportional reasoning) selain dengan memberikan prosedur penyelesaian 

masalah.  Langrall & Swafford (2000) menyatakan bahwa pembelajaran yang 

menekankan pada penalaran proporsional harus dimulai dengan situasi yang dapat 

divisualisasikan atau dimodelkan.Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam 

Pendidikan Matematika Realistik yaitu pentingnya penggunaan model dalam 

proses pembelajaran sebagai jembatan dari matematika yang informal ke 

matematika yang lebih formal (Gravemeijer, 1994). 

 Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan tabel perbandingan sebagai 

model untuk memodelkan permasalahan perbandingan.  Tabel perbandingan dapat 

digunakan sebagai alat untuk melakukan penghitungan dan mungkin dapat 

membawa siswa membangun penalaran proporsional tentang perbandingan 

berdasarkan konsep bilangan yang sudah mereka peroleh sebelumnya (van Galen 

et al, 2008). Oleh karena itu, tabel perbandingan dapat menjadi salah satu alat 

untuk memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah perbandingan.  

Dalam Karplus et al (1983), Tournaire & Pulos (1985) dan Silvestre & da 

Ponte (2012) masalah perbandingan dikategorikan ke dalam 2 tipe, yaitu masalah 

nilai yang hilang (missing value problem) danmasalah membandingkan 

(comparison problem). Contoh dariMissing value problemadalah berapa banyak 

donat dalam 4 kotak jika diketahui ada 24 donat dalam 2 kotak. Sedangkan contoh 

comparison problem adalah meminta siswa untuk membandingkan harga yang 

lebih murah dari dua jenis soda jika diketahui soda A seharga Rp4.000,- untuk 3 

kaleng dan harga 2 kaleng soda B adalah Rp 3.000,-.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan tabel perbandingan 

sebagai alat bantu untuk memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

masalah perbandingan?” Penelitian ini bertujuan untuk 

membantumengembangkan proportional reasoning siswadan membantu siswa 

dalam menyelesaikan masalah perbandingan. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode design 

researchdimana terdapat dus siklus di dalamnya. Masing-masing siklus terdiri 

dari terdiri atas tiga fase, yaitu persiapan penelitian, desain penelitian, dan 

restropective analysis (Gravemeijer dan Cobb, 2006). Tiga puluh lima   siswa 
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kelas 4 Sekolah Dasar (usia 9-10 tahun) dilibatkan dalam penelitian ini, 6 siswa 

terlibat dalam siklus pertama dan 29 siswa terlibat dalam siklus kedua.  Di awal 

penelitian, peneliti mengadakan tes awal dan mewawancarai beberapa siswa. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang perbandingan 

serta kesalahan yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah perbandingan. 

Selanjutnya, didesain lima rancangan aktivitas yang merupakan 

Hypothetical Learning Trajectory (HLT). Aktivitas tersebut  dirancang 

berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pendidikan Matematika Realistik.Tabel 

perbandingan merupakan salah satu strategi penyelesaian yang dikenalkan peneliti 

dalam keseluruhan rangkaian aktivitas ini.Tabel perbandingan lebih dahulu 

diberikan kepada siswa dengan tujuan siswa dapat melihat pattern atau pola 

bilangan pada tabel dan menemukan serta mengeksplorasi strategi-strategi 

sepertidoubling, halving, menjumlahkan baris yang bersesuaian dan beberapa 

strategi lainnya. Namun, di dalam artikel ini, akan dibahas dua dari lima aktivitas 

yang ada, yaitu aktivitas keempat dan kelima  yang dilakukan pada siklus kedua.  

Aktivitas keempat menampilkan penggunaan tabel perbandingan dalam 

menyelesaikan masalah missing valuesedangkan aktivitas kelima lebih  

menekankan tentang penggunaan tabel perbandingan dalam menyelesaikan 

masalah perbandingan harga antara dua benda sejenis yang berbeda tipe. Semua 

video pembelajaran di kelas, catatan peneliti, dan hasil kerja siswa dikumpulkan 

sebagai data penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENGGUNAAN TABEL PERBANDINGAN DALAM MISSING VALUE 

PROBLEM 

Salah satu pembahasan dalam penelitian ini adalah peranan tabel 

perbandingan untuk mengatasi kesalahan siswa ketika menyelesaikan masalah 

missing value.  

Dalam aktivitas keempat, siswa mengerjakan soal yang diberikan secara 

berkelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Soal yang diberikan adalah sebagai 

berikut.“Di suatu toko bekas, kita dapat menukarkan 5 majalah bekas dengan 4 

buku cerita yang baru. Berapa banyak buku cerita yang kita dapatkan untuk 35 

majalah bekas?” 

Untuk pertanyaan ini, awalnya siswa diminta menggunakan cara bebas, 

sesuai dengan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Hasilnya pun cukup 

memuaskan karena banyak yang menjawab benar. Beberapa diantaranya ada yang 

menggunakan tabel perbandingan seperti yang telah diperkenalkan oleh peneliti 

dalam aktivitas sebelumnya, sebagian lain menggunakan metode pembagian dan 

perkalian seperti yang pernah dipelajari di sekolah. 

Salah satu kelompok siswa yang menggunakan pembagian dan perkalian 

adalah kelompok Siswa G dan Siswa N.   
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Gambar 1. Jawaban Siswa G dan Siswa N 

 

Kelompok Siswa G dan N membagi 35 majalah bekas dengan 5 dan 

mengalikan hasilnya dengan 4 sehingga diperoleh 28 buku cerita sebagai hasilnya. 

Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa siswa yang menemukan jawaban 

dengan menggunakan perkalian dan pembagian untuk menyelesaikan masalah ini 

benar-benar telah memahami masalah perbandingan. Karena, ketika mereka 

mengerjakan soal berikutnya dalam aktivitas pembelajaran yang sama, mereka 

tidak dapat menerapkan perkalian dan pembagian untuk memperoleh jawaban 

yang benar.  

Soal yang diberikan selanjutnya adalah sebagai berikut. “Ada promo di 

supermarket. Tiap pembelian Rp 100.000,- dan kelipatannya kita akan mendapat 

1 kupon. Kita dapat menukarkan kupon tersebut dengan 4 koin untuk bermain di 

Zona Bermain. Berapa banyak kupon yang kita butukan untuk mendapat 24 

koin?” 

Siswa diberi kebebasan yang sama, untuk memilih metode apa yang akan 

mereka pakai dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Kelompok Siswa G dan 

Siswa N memilih metode yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan 

pembagian dan perkalian untuk menemukan jawaban dari soal yang ada. Namun, 

hasilnya ternyata di luar dugaan. Mereka membagi dan mengalikan dengan 

bilangan yang salah. Mereka membagi 24 koin dengan 3, dimana 3 merupakan 

banyak kupon, dan selanjutnya mengalikan hasilnya dengan 4 sehingga diperoleh 

32 sebagai hasilnya.  

 
Gambar 2. Jawaban Siswa G dan Siswa N 

 

Setelah mengetahui kesalahan yang mereka lakukan, peneliti meminta 

kelompok ini untuk mengerjakan soal yang sama menggunakan tabel 

perbandingan. Tabel yang dibuat terdiri atas dua kolom, kolom pertama 

menunjukkan banyak kupon sedangkan kupon kedua menunjukkan banyak koin. 

Strategi yang digunakan oleh kelompok ini adalah menjumlahkan dengan 

bilangan yang konstan sesuai dengan kategori masing-masing. Untuk kolom 

pertama, 3 kupon ditambah 3 kupon menjadi 6 kupon. Pada saat yang sama, 

kolom kedua, 4 koin ditambah 4 koin sama dengan 8 koin. Hal ini dilakukan 

berdasarkan pernyataan bahwa tiap 3 kupon dapat ditukar dengan 4 koin. Hal 
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yang sama dilakukan hingga mencapai jumlah koin 24 yang mana setara dengan 

18 kupon.  

Kita tahu bahwa kecenderungan siswa untuk membaca soal cerita secara teliti 

sangat kecil. Terkadang mereka hanya melihat bilangan tanpa melihat bilangan 

tersebut merupakan representatif dari hal yang berbeda. Secara intuisi, mereka 

akan melakukan perkalian dan pembagian dalam menyelesaikan masalah 

perbandingan sesuai dengan prosedur yang mereka pelajari. Namun, hal yang fatal 

dapat terjadi jika mereka mengalikan atau membagi dengan bilangan yang salah. 

Apalagi, jika soal menggunakan  bilangan yang dapat dibagi oleh kedua bilangan 

lainnya, 24 dapat dibagi oleh 3 dan 4. Berbeda dengan soal sebelumnya yang 

menggunakan 35, 5 dan 4. Sebagian besar siswa akan melakukan pembagian 35 

dengan 5 karena 35 tidak habis dibagi 4.  

Tabel perbandingan dapat mengantisipasi siswa untuk melakukan kesalahan 

ini karena tabel dapat membantu siswa mengorganisir informasi yang diberikan. 

Tabel menempatkan bilangan sesuai kategori masing-masing. Hal ini membuat 

siswa menyadari masing-masing bilangan tersebut merupakan representasi dari 

kategori yang mana. 

 

PENGGUNAAN TABEL PERBANDINGAN DALAM COMPARISON 

PROBLEM 

Aktivitas terakhir dari runtutan pembelajaran bertujuan untuk membawa ide 

proporsional dalam masalah perbandingan pada siswa. Salah satu konteks yang 

sesuai adalah dengan memberikan perbandingan harga mana yang terbaik yang 

dapat diperoleh dari suatu barang yang berbeda harga dan kuantitas. Untuk itu, 

salah satu desain aktivitas dalam penelitian ini adalah memberikan masalah 

perbandingan sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Masalah perbandingan dalam aktivitas kelima 

 Salah satu kelompok yang menggunakan tabel perbandingan adalah 

kelompok Siswa LV dan Siswa H. Mereka menggunakan tabel perbandingan 

untuk menentukan soda mana yang lebih murah. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Jawaban  Siswa LV dan Siswa H 
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Dengan menggunakan tabel perbandingan mereka dapat dengan mudah 

menentukan mana yang lebih murah. Siswa membuat dua kolom untuk masing-

masing soda. Kolom pertama menyatakan kuantitas soda sedangkan kolom kedua 

menunjukkan harga soda. Siswa sudah berlatih dan menggali strategi yang 

digunakan dalam tabel perbandingan pada aktivitas pembelajaran sebelumnya, 

sehingga pada aktivitas ini siswa dapat dengan mudah menggunakan strategi 

menjumlahkan komponen yang bersesuaian untuk mencari masing-masing nilai 

pada kolom yang bersesuaian.Tiga soda A harganya Rp 4000,- maka untuk 

mencari harga dari 6 soda A, dapat menjumlahkan 3+3  pada kolom soda A dan 

menjumlahkan Rp 4000,- dengan Rp 4000,-pada kolom harga sehingga diperoleh 

Rp 8000,- sebagai harga dari 6 soda A. Siswa melakukan hal yang sama untuk 

soda B.  

Pada dasarnya, siswa dapat membandingkan dengan mudah mana yang 

lebih murah jika benda yang dibandingkan memiliki harga yang sama untuk 

kuantitas yang berbeda atau membandingkan dua benda dengan kuantitas yang 

sama dengan harga yang berbeda. Siswa baru akan mengalami kesulitan jika 

kedua benda memiliki harga dan kuantitas yang sama sekali berbeda. Berdasarkan 

aktivitas ini, dapat dilihat bahwa tabel perbandingan dapat membantu siswa 

mengatasi kesulitan mereka dalam membandingkan. Tabel membantu siswa untuk 

membuat kuantitas berbeda dengan harga yang juga berbeda menjadi kuantitas 

yang sama dengan harga yang berbeda atau sebaliknya. Sehingga, untuk 

selanjutnya siswa dapat melihat mana yang lebih mahal dengan membandingkan 

harga untuk kuantitas yang sama atau dengan membandingan kuantitas dengan 

harga yang sama.  

Lebih jauh lagi, tabel perbandingan juga dapat digunakan untuk membantu 

memperbaiki kesalahan siswa yang muncul dalam menyelesaikan masalah 

perbandingan, seperti kesalahan dalam menggunakan operasi matematika 

(pembagian, perkalian, penjumlahan) dalam menyelesaikan masalah 

perbandinganserta membuat siswa lebih memperhatikan dua unsur yang berbeda 

pada benda yang dibandingkan karena masing-masing komponen diletakkan 

dalam kolom yang berbeda (kuantitas dan harga). Dengan menggunakan tabel 

perbandingan siswa mampu menyadari bahwa kedua hal tersebut berpengaruh 

dalam menentukan mana yang lebih murah. Selain itu, siswa juga dapat 

menentukan harga untuk suatu barang dengan kuantitas tertentu atau menentukan 

kuantitas yang diperoleh dengan nominal uang tertentu.    Namun, tentunya ini 

dapat terjadi ketika siswa sudah menguasai cara menggunakan tabel perbandingan 

pada masalah proporsional yang lebih sederhana. Siswa perlu diperkenalkan 

dengan tabel perbandingan melalui beberapa aktivitas dengan soal yang lebih 

sederhana agar siswa dapat mengeksplor penggunaan tabel perbandingan beserta 

strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam menggunakan tabel perbandingan 

tersebut, misalnya doubling, halving, menjumlahkan komponen yang bersesuaian 

dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam Tourniere & 

Pulos (1985), “Comparing strategy is an advanced method, and the ability to 

choose the arithmetically easier comparison is acquired long after the 

proportional techniques mastered.” 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tabel perbandingan dapat 

membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dalam 

menyelesaikan masalah perbandingan. Hal ini dikarenakan tabel perbandingan 

dapat membantu siswa untuk mengorganisir informasi yang ada dalam soal 

perbandingandan membantu siswa dalam mengembangkan strategi memecahkan 

masalah perbandingan seperti menjumlahkan lajur yang bersesuaian atau 

menggandakan lajur yang bersesuaian.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan zona aktul (ZPA) yang 

dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita 

persamaan linier tiga variabel. Selain itu penelitian ini bertujuan  

mendeskripsakan scaffolding yang dibutuhkan siswa untuk mencapai 

zona perkembangan proksimal (ZPD) nya dalam menyelesaikan 

masalah berdasarkan tahapan Polya. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif-kualitatif yang mendeskripsikan ZPD yang dimiliki 

siswa. Subjek penelitian ini adalah 2 orang siswa SMA kelas 10. 

Masalah yang diberikan berupa soal cerita tentang persamaan linier 

tiga variabel. Pada penelitian ini dilakukan sejumlah scaffolding pada 

siswa hingga mencapai ZPD nya. Hasil penelitian ini mendeskripsikan 

bahwa siswa yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik ditinjau 

dari langkah polya, membutuhkan scaffolding yang lebih sedikt untuk 

mencapai ZPD nya dibandingkan siswa yang kurang baik dalam 

menyelesaikan masalah.  

Kata kunci: Zone of Proximal Development (ZPD), Scaffolding, 

Polya 

 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang objek kajiannya bersifat 

abstrak sehingga memerlukan penalaran deduktif untuk memahaminya. Dalam 

pembelajarannya, matematika banyak dikaitkan dengan kesiapan kognitif yang 

dimiliki siswa. Kesiapan anak untuk belajar matematika ditinjau dari kesiapan 

struktur kognitifnya, yaitu kapasitas kemampuan berpikir secara terorganisir dan 

terkoordinir (Danoebroto, 2015). Kesiapan kognitif yang dimiliki setiap siswa 

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap 

siswa juga berbeda-beda. Seorang siswa memiliki kemampuan kognitif yang 

dapat berkembang dengan adanya interaksi dengan orang yang lebih kompeten.  

Vygotsky mengemukakan pendapatnya mengenai suatu zona perkembangan 

aktual (ZPA) yang dimiliki siswa sebagai suatu kemampuan siswa menyelesaikan 

sejumlah tugas atau permasalahan secara mandiri tanpa bantuan orang lain 

(Chaiklin in Kozulin, 2003). zona perkembangan aktual ini akan mempengaruhi 

seberapa jauh siswa dapat mengembangkan zona perkembangan potensial nya. 

Christmas (2013) mengatakan bahwa zona perkembangan potensial didefinisikan 

sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau 

melalui kerjasama dengan orang yang lebih kompeten. Sementara Vygotsky 

(1978) mengemukakan bahwa ZPD (Zone of Proximal Development) merupakan 

jarak antara zona perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial yang 

dimiliki siswa.  
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Gambar 1. Zone of Proximal Develpoment 

 

Vygotsky dalam Taylor (1993) mengemukakakan bahwa siswa dalam 

memecahkan suatu masalah dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial. 

Seorang siswa akan  melakukan interaksi dengan orang lain dalam memecahkan 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Kemudian dengan 

bantuan orang dewasa atau orang yang lebih kompeten, secara bertahap siswa 

mulai dapat berpikir mandiri dan memahami konsep yang diperoleh dalam 

pemikirannya (Taylor, 1992). Dengan kata lain interaksi sosial dengan orang 

dewasa atau orang yang lebih kompeten sebagi mediator dapat membantu siswa 

mencapai ZPD nya. 

Vygotsky mengemukakan terdapat dua hal penting konsep yang 

dikemukakan vygotky, yaitu konsep Zone of Proximal Development (ZPD dan 

pembelajaran yang dimediasi dalam bentuk scaffolding (Atwel & Cooper, 1998). 

Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama 

tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan siswa untuk mengambil alih setelah siswa dapat melakukannya 

(Cahyono, 2010). Vygotsky (1962) mengemukakan bahwa scaffolding merupakan 

bentuk bantuan yang tepat waktu yang juga harus ditarik tepat waktu ketika 

interaksi belajar sedang terjadi. Bantuan yang diberikan dalam scaffolding dapat 

berupa petunjuk, dorongan, motivasi, dan memberikan contoh contoh atau 

tindakan tindakan lain yang dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri 

(Hasan,2015)  

Menurut Anghileri (2006) ada tiga tingkat dalam penggunaan scaffolding 

yang merupakan dukungan secara khusus dalam pembelajaran matematika yaitu: 

Level 1. Envirommental provesions (pengorganisiran kelas) 

Level 2. Explaining, reviewing and restructuring  

Level 3. Developing conseptual thinking. 

Scaffolding yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan pada empat 

langkah penyelesaian masalah menurut Polya (1957:5) yaitu: 1) memahami 

masalah dengan melihat apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, 2) 

membuat rencana penyelesaian masalah, 3) menyelesaikan masalah, dan 4) 

melakukan pengecekan kembali terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

zona aktul (ZPA) yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan masalah soal 

cerita persamaan linier tiga variabel. Selain itu penelitian ini bertujuan  

mendeskripsakan scaffolding yang dibutuhkan siswa untuk mencapai ZPD nya 

dalam menyelesaikan masalah berdasarkan tahapan Polya. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. 

Penelitian ini mendeskripsikan zona perkembangan proksimal (ZPD) yang 

dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita persamaan linier tiga 
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variabel. Penelitian ini dilakukan terhadap 2 orang siswa SMA kelas 10 sebagai 

subjek penelitian.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tes tertulis dan 

wawancara dalam bentuk scaffolding. Terdapat 2 jenis tes tulis yang digunakan. 

Tes tulis pertama dilakukan untuk melihat kemampuan aktual siswa dalam 

menyelesaikan masalah berupa soal cerita persamaan linier berdasarkan tahapan 

pemecahan masalah polya. Terdapat 2 soal yang digunakan dalam tes tulis 

pertama dengan bentuk soal sebagai berikut: 

1. Mula mula ibu membuka rekening sebesar Rp.1000.000 di 

Bank.kemudian setiap bulan ibu menabung sebesar Rp 150.000. Suatu 

saat ibu ingin mengambil tabungannya untuk keperluan sekolah adik. 

Saat di ambil ternyata besar tabungan ibu adalah Rp. 5500.000 . 

Tuliskan kalimat matematika dari permasalahan tersebut yang 

menyatakan lama ibu menabung? 

2. Devi memiliki 2 gambar persegi panjang berbeda. Ia memberitahukan 

bahwa persegi panjang pertama memiliki ukuran lebar 𝟐 × 𝒂 cm dengan 

𝒂 adalah bilangan bulat dan panjangnya 8 cm. Sedangkan persegi 

panjang kedua memiliki ukuran lebar  
𝟏

𝟐
 kali lebar persegi panjang 

pertama dan ukuran panjangnya 4 lebihnya dari panjang persegi panjang 

pertama. Devi mengatakan bahwa keliling kedua `gambar persegi 

panjang itu sama. Berapakah ukuran lebar kedua gambar persegi 

panjang milik Devi? 

 

Selanjutnya dilakukan wawancara dan scaffolding dengan siswa mengenai 

tes yang telah dikerjakan. Wawancara ini bertujuan mengetahui dan 

mendeskripsikan bagaimana pemahaman siswa terhadap soal cerita yang 

diberikan dan scaffolding pada siswa jika diperlukan. Berikut kisi kisi pertanyaan 

inti pada wawancara, pertanyaan ini dapat berkembang sesuai dengan jawaban 

yang disampaikan siswa. 

 
Tabel 1. Indikator pertanyaan pada tahap wawancara. 

Tahapan Polya Bentuk Pertanyaan 

1. Memahami permasalahan Dari soal yang kamu baca, informasi apa saja 

yang kamu peroleh? 

2. Menyusun rencana Bagaimana kamu menyelesaikan masalah 

tersebut?  3. Menyelesaikan masalah 

4. Melakukan pengecekan kembali Yakin dengan pekerjaan yang kamu miliki? 

 

Pada tes tulis kedua, siswa diberikan 1 soal cerita persamaan linier 3 

variabel. Tes ini bertujuan melihat melihat bagaimana kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki siswa berdasarkan tahapan polya dan scaffolding yang 

dibutuhkan siswa untuk mencapai ZPD. Scaffolding yang diberikan dapat berupa 

petunjuk atau contoh yang diberikan seminimal mungkin. Soal yang diberikan 

pada tes 2 di ambil dari buku Matematika SMA Kelas X kurikulum 2013 edisi 

revisi 2014. Berikut adalah soal yang diberikan pada tes 2: 

1. Tiga tukang cat, Joni, Deni, dan Ari, bekerja secara bersama-sama, 

dapat mengecat eksterior (bagian luar) sebuah rumah dalam waktu 10 

jam kerja. Pengalaman Deni dan Ari pernah bersama-sama mengecat 

rumah yang serupa dalam 15 jam kerja. Suatu hari, ketiga tukang ini 
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bekerja mengecat rumah serupa ini selama 4 jam kerja, setelah itu Ari 

pergi karena ada suatu keperluan mendadak. Joni dan Deni memerlukan 

tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan 

rumah. Tentukan waktu yang dibutuhkan tiap-tiap tukang, jika bekerja 

sendirian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes pertama terhadap 2 orang siswa kelas 10 berikut mendeskripsikan 

bagaimana zona aktual yang dimiliki siswa terhadap soal cerita persamaan linier. 

Selain itu dari hasil tes pertama dapat dideskripsikan pemahaman masing-masing 

siswa terhadap soal cerita yang diberikan ditinjau dari tahapan polya. Berikut 

dokumentasi jawaban siswa pada tes pertama: 

 

 
Gambar 2. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 1 No 1 

 

 
Gambar 3. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 1 No 2No 2 

 

Dari hasil tes 1 pada siswa 1 (S1) , terlihat S1 mampu mengerjakan soal no 

1 dengan benar. akan tetapi S1 belum dapat mengerjakan soal no 2 dengan benar, 

sehingga diperlukan scaffolding agar  S1 dapat mengerjakan soal no 2 dengan 

benar. Pemberian scaffolding pada tes ini dilakukan saat tahap wawancara pada 

S1.  

Berdasarkan hasil wawancara pekerjaan S1 mula-mula memahami makna 

kalimat  lebar 
1

2
 kali lebar persegi panjang pertama. Selain itu dalam melakukan 

perhitungan, S1 hanya menentukan nilai dari variabel 𝑎. Terlihat disini S1 kurang 

cermat dalam membaca soal yang diberikan dan tidak melakukan pengecekan 

ulang. Selanjutnya diberikan scaffolding level 2 metode explaning dengan 

menjelaskan bahwa membaca menjelaskan bahwa dengan membaca soal kembali 

siswa akan memperoleh kalimat mana dalam soal cerita yang dapat di persepsikan 

sebagai diketahui dan kalimat mana yang dapat dipersepsikan sebagai yang 

ditanyakan. Berikut dokumentasi pekerjaan S2 pada tes 1. 
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Gambar 4. Jawaban Siswa 2 Pada Tes 1 

 

Dari pekerjaan siswa 2 (S2) dapat dilihat bahwa S2 belum mampu 

memaknai variabel yang digunakan dalam kalimat matematika pada soal no 1 

sehingga perlu diberikan scaffolding. Sementara untuk no 2, S2 dapat 

mengerjakan soal dengan benar. Saat wawancara S2 mengenai pekerjaan nya S2 

telah mengerjakan soal no 1 dengan menuliskan kalimat matematika dari 

permasalahan secara benar tetapi belum bisa memaknai variabel yang digunakan 

dalam kalimat matematika. Sehingga dilakukan scaffolding level 2 metode 

reviewing mengingatkan konsep dari variabel.  

Selain itu pada soal no 1, S2 menyelesaikan persamaan sampai diperoleh 

nilai variabel yang digunakan (menentukan lama menabung). Hal ini menunjukan 

S2 belum memahami informasi yang terdapat pada soal. Sehingga dilakukan 

scaffolding level 2 metode explaning dengan menjelaskan bahwa membaca 

menjelaskan bahwa dengan membaca soal kembali siswa akan memperoleh 

kalimat mana dalam soal cerita yang dapat di persepsikan sebagai diketahui dan 

kalimat mana yang dapat dipersepsikan sebagai yang ditanyakan. 

Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa S1 dan S2 sudah memiliki ZPA 

tentang permaslahan persamaan linier. Baik S1 maupun S2 masih belum dapat 

memahami informasi dalam soal yang diberikan dengan baik, tetapi dalam 

menyelesaikan soal dan menjelsakan pekerjaannya , S2 lebih baik dari S1. Hal ini 

terlihat dari hasil pekerjaan dan wawancara dengan S2 yang telah menyelesaikan 

masalah sesuai dengan 4 tahapan menyelesaikan masalah menurut polya.  

Selanjutnya kedua siswa diberikan soal persamaan linier tiga variabel 

untuk mendeskripsikan scaffolding yang diperlukan agar siswa dapat mencapai 

ZPD nya. Saat wawancara, S1 mampu menjelaskan hal yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal cerita. Akan tetapi saat merencanakan penyelesaian 

masalah, S1 merasa kesulitan dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam kalimat 

matematika. Kemudian diberikan scaffolding dengan memberi penjelasan berupa 

petunjuk, contoh atau permisalan.  

Berikut adalah wawancara saat proses scaffolding dalam tahapan 

merencenakan pemecahan masalah dengan menuliskan kalimat matematika. 
P : Apa informasi yang ada pada soal? 

S1 : (menyebutkan yang diketahui dari soal). Terus variabel nya 𝑗, 𝑑, 𝑎 pak 

P : Apa maksud dari variabel 𝑗, 𝑑, 𝑎? 

S1 : 𝑗 = bagian yang dikerjakan Joni, 𝑑 = bagian yang dikerjakan Deni, 𝑎 = bagian yang 

dikerjakan ari 

P : Mengapa di maknai demikian? 

S1 : Karena saya pernah membahas soal di buku yang mirip dengan ini tetapi mengerjakan 

bagian ornamen. 
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S1  : Berarti +𝑑 + 𝑎 =
1

10
 , 𝑑 + 𝑎 =

1

15
 tapi saya bingung dengan kalimat ini (menunjuk kalimat 

“ketiga tukang ini bekerja mengecat rumah serupa ini selama 4 jam kerja, setelah itu Ari 

pergi karena ada suatu keperluan mendadak. Joni dan Deni memerlukan tambahan waktu 

8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah.” Bagaimana kalimat 

matematikanya? 

P : Apa makna nya +𝑑 + 𝑎 =
1

10
 ? 

S1 : Bagian yang dikerjakan ketiga orang dalam waktu 1 jam pak. 

P : Berarti untuk kalimat “ketiga tukang ini bekerja mengecat rumah serupa ini selama 4 

jam”bagaimana? 

S1 : Oh, berarti 𝑗 + 𝑑 + 𝑎 =
1

4
 

P : Kalau untuk “Ari pergi, Joni dan Deni memerlukan tambahan waktu 8 jam” bagaimana? 

S1  : Berarti 𝑑 + 𝑎 =
1

8
 pak, padahal pekerjaan yang tadinya dikerjakan bertiga sekarang 

dikerjakan 2 orang. jadi bagaimana pak? 

P : 𝑗 + 𝑑 + 𝑎 =
1

10
 jika kedua ruas dikalikan 10 jam bagaimana?  

S1 : 10𝑗 + 10𝑑 + 10𝑎 = 1 

P : Artinya 10 𝑗𝑎𝑚 × 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 1 bagian utuh. Terapkan 

pada masalah +𝑑 + 𝑎 =
1

4
 . ingat  bahwa 1 bagian yang tadinya dikerjakan bertiga sudah 

selesai ¼ bagian dan sekarang dikerjakan 2 orang dengan tiap jam kedua orang 

menyelesaikan 
1

8
 bagian. 

S1 : begini pak ( menunjukkan (4𝑗 + 4𝑑 + 4𝑎) + 8𝑗 + 8𝑑 = 1) jadi persamaaannya 

1.  𝒋 + 𝒅 + 𝒂 =
𝟏

𝟏𝟎
 , 

2.  𝒅 + 𝒂 =
𝟏

𝟏𝟓
, dan 

3.  𝟒𝒂 + 𝟏𝟐𝒋 + 𝟏𝟐𝒅 = 𝟏 

 

Dari proses scaffolding ini siswa telah dapat menerjemahkan soal cerita ke 

dalam bentuk persamaan di tahap perencanaan. Memasuki tahapan melaksanakan 

rencana, S1 masih membutuhkan scaffolding untuk menentukan nilai 

menggunakan persamaan masing masing variabel . Hal ini terlihat dari Sikap S1 

yang terdiam lama. Kemudian diberikan scaffolding  dengan meminta S1 untuk 

melihat kembali persamaan yang dimilikinya dan melihat adakah yang mudah 

untuk diselesaikan. 
P : Mengapa kamu terdiam lama? 

S1 : Saya bingung variabel mana yang harus di kerjakan dahulu? 

P : Coba perhatikan kembali persamaan yang kamu punya. Adakah yang saling berkaitan? 

S1 : Oh iya pak ada! Ini dan ini (sambil menunjuk persamaan yg dimaksud kemudian 

mengerjakan) 

 
Gambar 5. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 2 

  

S1 mengatakan bahwa dengan mensubtituskan persamaan2 ke sehingga 

diperloeh 𝑗 =
1

30
 bagian/ jam yang artinya Joni memerlukan waktu 30 jam untuk 

menyelesaikan 1 bagian. Ternyata S1 masih kurang yakin untuk mengerjakan 
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tanpa bantuan. Kemudian diberikan scaffolding berupa dorongan agar siswa dapat 

melanjutkan secara mandiri. 

S1 : Pak ini disubtitusikan kemana? (menunjuk 𝑗 =
1

30
) 

P : Coba kamu kerjakan dahulu. Saya yakin kamu sudah mampu.  

S1 : Takut salah pak 

P : Kalau kamu takut salah maka kamu tidak akan berkembang. 

S1 : Iya pak. (sambil mulai bekerja) 

S1 : Oh iya  𝑗 =
1

30
 ke 4𝑎 + 12𝑗 + 12𝑑 = 1 terus dieliminasi dengan 𝑑 + 𝑎 =

1

15
  

  

Selanjutnya S1 mampu menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri hingga 

selesai. Setelah selesai S1 di tanya apakah ia sudah yakin dengan pekerjaannya. 

kemudian ia melihat kembali pekerjaan dan mengecek setiap langkah yang ia 

lakukan sampai ia merasa yakin. S1 menyimpulkan bahwa Joni memerlukan 

waktu 30 jam untuk menyelesaikan 1 bagian jika bekerja sendiri, Ari memerlukan 

waktu 40 jam untuk menyelesaikan 1 bagian jika bekerja sendiri, Deni 

memerlukan waktu 24 jam untuk menyelesaikan 1 bagian jika bekerja sendiri. 

Berikut dokumentasi pekerjaan S1 

 
Gambar 6. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 2  

 

 Berbeda dengan S1, S2 memerlukan lebih sedikt scaffolding dalam 

menyelesaikan soal cerita persamaan linier 3 variabel yang diberikan. Dari 

wawancara dengan S2 mengenai pekerjaannya, S2 dapat menjelaskan informasi 

yang ada pada soal dan merencanakan penyeselaiannya yaitu dengan menuliskan 

kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Akan tetapi S2 tidak menuliskan hal 

tersebut dalam pekerjaannya. dari wawancara juga terlihat bahwa S2 belum dapat 

memaknai variabel yang ia tuliskan sehingga diperlukan scaffolding untuk 

membantu S2 memaknai variabel yang ditulisnya. Berikut adalah wawancara saat 

proses scaffolding dalam tahapan merencanakan pemecahan masalah. 
P : Dari membaca soal tersebut informasi yang kamu peroleh? 

S2 : (menyebutkan yang diketahui dan di tanyakan dari soal).  

P : Selanjutnya dari informasi yang sudah kamu dapatkan, bagaimana cara menyesaikan 

masalah ini? 

S2 : pertama menuliskan persamaan yang diperoleh dari soal pak 

P : bagaimana itu?  

S2 : 
1

𝑥
+

1

𝑦
+

1

𝑧
=

1

10
 , 

1

𝑥
+

1

𝑧
=

1

15
, 

4

𝑥
+

4

𝑦
+

4

𝑧
+

8

𝑦
+

8

𝑧
= 1, (menunjukkan pekerjaannya)  
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Gambar 7. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 2  

 
P : Variabel 𝑥, 𝑦, 𝑧 maksudnya apa? 

S2 :  𝑥 = 𝑎𝑟𝑖 , 𝑦 = 𝑗𝑜𝑛𝑖 , 𝑧 = 𝑑𝑒𝑛𝑖 
P : Mengapa demikian ? coba di ingat variabel itu apa? 

S1 : Variabel adalah simbol atau peubah yang menggantikan bilangan yang belum diketahui 

pak (sambil membaca buku catatannya) 

P : Apakah  𝑥 = 𝑎𝑟𝑖 , 𝑦 = 𝑗𝑜𝑛𝑖 , 𝑧 = 𝑑𝑒𝑛𝑖 adalah bilangan? 

S1 : (terdiam sebentar) Bukan pak, nama orang. 

P : Jadi bagaimana artinya variabel 𝑥, 𝑦, 𝑧? 

S1 : (terdiam sebentar kemudian membaca soal lagi dan melihat pekerjaan yang pernah 

dikerjakan sebelumnya) jadi 𝑥 = waktu yang dibutuhkan Ari untuk bekerja sendiri, 𝑦 = 

waktu yang dibutuhkan Joni untuk bekerja sendiri, 𝑥 = waktu yang dibutuhkan Deni 

untuk bekerja sendiri. 

P : Lalu apa maksudnya 
1

𝑥
+

1

𝑦
+

1

𝑧
=

1

10
? 

S1 : kan 1 rumah dicat 3 orang pak waktunya 10 jam jadi dijadikan pecahan pak. saya 

diajarkan oleh guru saya kalau soal seperti ini caranya begitu. 

P : terus kalimat 
4

𝑥
+

4

𝑦
+

4

𝑧
+

8

𝑦
+

8

𝑧
= 1 bagaimana maksudnya? 

S1 : awalnya ada 3 orang bekerja selama 4 jam mengecar kemudia ari pergi, jadi deni dan 

joni butuh waktu tambahan 8 jam. Jadiuntuk menyelesekaikan 1 rumah memerlukan 

waktu 4 jam per waktu yang diperlukan ari + waktu yang diperlukan Joni + waktu yang 

diperlukan Deni ditambah 8 jam waktu tambhaan per waktu yang diperlukan Joni+ 

waktu yang diperlukan Deni. 

 

Dari wawancara ini dapat dikatakan S2 menggunakan pengalam belajar 

sebelumnya untuk membantunya menyusun rencana penyelesaian masalah. 

Selanjutnya S2 melaksanakan rencana yang sudah dibuatnya untuk menyelesaikan 

masalah. S2 menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh nilai variabel y 

seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 8. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 2 

 

 S2 menjelaskan bahwa dari persamaan tersebut diperoleh bahwa waktu 

yang diperlukan Joni untuk menyelesaikan pekerjaan sendirian adalah 30 jam. 

Pada langkah berikutnya, S2 mensubtitusikan nilai 𝑦 = 30 ke persamaan 
4

𝑥
+

12

𝑦
+
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12

𝑧
= 1 kemudian mengeliminasikan dengan  

1

𝑥
+

1

𝑧
=

1

15
 hal ini dilakukan S2 

karena menurutnya lebih memudahkan dalam perhitungan. Disini terlihat S2 

belum menemukan kesulitan dalam mengerjakan rencana penyelesain masalah. 

Jadi S2 belum memerlukan scaffolding lagi. Berikut hasil dokumentasi pekerjaan 

S2.  

 

 
Gambar 8. Jawaban Siswa 1 Pada Tes 2 

 

Dari hasil perhitungan S2 diperoleh nilai 𝑧 = 24 jam. Kemudian S2 

menjelaskan bahwa dengan mensubtitusikan nilai 𝑧 = 24 ke persamaan  
1

𝑥
+

1

𝑧
=

1

15
 maka diperoleh nilai 𝑥 = 40 jam. Selanjutnya S2 memeriksa kembali terhadap 

pekerjaannya sehingga ia yakin bahwa pekerjaannya sudah benar.  

Berdasarkan wawancara dan scaffolding yang dilakukan pada S1 dan S2, 

dapat dikatakan bahwa S1 memerlukan beberapa kali scaffolding hingga S1 

mampu menyelesaikan soal cerita yang diberikan. Sedangkan S2 terlihat 

memerlukan scaffolding yang lebih sedikt dibandingkan S1. Pemberian 

scaffolding pada tes ke 2 sesuai dengan level 3  scaffolding Anghileri (2006). 

Terlihat juga bahwa S2 telah mampu bekerja sesuai dengan tahapan penyelesaian 

masalah Polya (1957:5) lebih baik dari S1. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa scaffolding adalah 

suatu cara yang dapat digunakan pendidik untuk meminimalis kesulitan siswa 

dalam belajar ataupun dalam memecahkan masalah matematika. Dari tes tertulis 

dan wawancara yang dilakukan, kedua siswa telah memiliki ZPA tentang 

permasalahan persamaan linier. Dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linier 

tiga variabel, siswa kedua memerlukan scaffolding yang lebih sedikit dibanding 

siswa pertama untuk mencapai zona perkembangan proksimal (ZPD) nya. Hal ini 
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ditinjau dari tahapan pemecahan masalah polya, siswa kedua mampu 

menyelesaikan soal cerita lebih baik dari siswa pertama. Scaffolding yang 

diberikan pada siswa untuk menyelesaikan soal cerita persamaan linier tiga 

variabel ini berdasarkan Level 3 Scaffolding Anghileri (2006) yaitu  membangun 

berpikir konseptual pada siswa.  

ZPD yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda, hal ini dapat di tinjau dari 

berbagai teori. Kaeran itu saran yang dapat disampaikan untuk penelitian 

selanjutnya, dapat dilakukan kajian mendalam tentang scaffolding untuk 

mencapai ZPD siswa menggunakan teori teori pemahaman. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan soal kemampuan 

berpikir kritis matematis pada mata kuliah persamaan differensial 

yang memenuhi kriteria valid. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian pengembangan (research and development). Subjek 

ujicoba soal adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika 

semester 5 yang berjumlah sebanyak 70 orang. Instrumen 

pengumpulan data penelitian terdiri dari lembar validasi soal dan 

lembar soal. Analisis data dilakukan dengan menganalisis lembar 

validasi soal yang telah dinilai oleh validator dan menganalisis hasil 

ujicoba soal dengan bantuan Anates. Berdasarkan hasil validasi soal 

oleh validator diperoleh sebanyak 3 soal yang memenuhi kriteria 

sangat valid dan 6 soal yang memenuhi kriteria cukup valid. 

Berdasarkan hasil ujicoba soal diperoleh 6 soal dengan kategori 

validitas tinggi, 2 soal dengan kategori cukup, 1 soal dengan kategori 

validitas rendah. 5 soal memiliki daya pembeda dengan kategori baik, 

3 soal dengan kategori cukup dan 1 soal dengan kategori jelek. 

Selanjutnya terdapat 5 soal yang memiliki indek kesukaran dengan 

kategori sedang dan 4 soal dengan kategori mudah. Dengan demikian, 

dapat dikatakan soal yang dirancang sudah memenuhi kriteria soal 

yang baik. 

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Persamaan Differensial 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

mengakibatkan cepatnya perubahan gaya dan tatanan kehidupan global. Dalam  

menghadapi perubahan gaya dan tatanan kehidupan global tersebut, maka 

seringkali seseorang dihadapkan kepada kesiapan dan kemampuan untuk 

menghadapi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menghadapi 

perubahan tersebut, maka harus dipersiapkan sumber daya  manusia yang 

mumpuni.  

Untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni tersebut, 

maka secara tidak langsung guru maupun dosen harus ikut memainkan perannya. 

Hal ini disebabkan, guru maupun dosen adalah orang- orang yang dipersiapkan 

secara profesional untuk dapat melahirkan dan mencetak para generasi yang 

mampu untuk menghadapi tantangan dunia masa kini. Untuk dapat menghadapi 

tantangan tersebut, maka sumber daya manusia yang harus dihasilkan harus 

benar-benar berkualitas dan dapat diserap oleh dunia kerja.  

Terkait dengan paparan di atas, maka sudah selayaknyalah dosen sebagai 

pendidik memfokuskan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan sumber daya 

mailto:reziariawan@edu.uir.ac.id
mailto:leo.ae@edu.uir.ac.id
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manusia yang berkualitas. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik 

untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, diantaranya 

memperbaiki proses pembelajaran. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2014 dalam Rizal (2016: 

1), proses pembelajaran yang baik memiliki beberapa unsur yang baik dalam 

beberapa hal, yaitu: (1) Capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) 

Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) 

Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang 

jelas dan sesuai kebutuhan pascakerja; (5) Kemampuan dan keterampilan SDM 

akademik dan nonkademik yang handal dan profesional;      (6) Ketersediaan 

sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. 

Berdasarkan ciri-ciri proses pembelajaran yang baik menurut KPT di atas, 

maka hal yang menjadi poin terpentingnya adalah capaian pembelajaran yang 

jelas serta kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan nonakademik yang 

handal dan propesional. Untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah yang 

ditetapkan maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbaiki proses 

pembelajaran dan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah peneliti lakukan, dengan judul 

”Profil Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika Pada Mata Kuliah Kalkulus Integral Berdasarkan Level Kemampuan 

Akademik”, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari tiga indikator 

kemampuan berpikir kritis yang sudah peneliti siapkan (mengidentifikasi, 

menggeneralisasi, dan mengevaluasi), maka  mahasiswa pada level kemampuan 

tinggi hanya bisa memenuhi untuk dua indikator saja, sedangkan mahasiswa pada 

level kemampuan sedang hanya bisa memenuhi satu indikator saja dan mahasiswa 

pada level kemampuan rendah tidak bisa memenuhi semua indikator yang sudah 

disajikan oleh peneliti. Penggolongan mahasiswa berdasarkan level kemampuan 

akademik (tinggi, sedang, rendah) berdasarkan nilai akhir mahasiswa pada mata 

kuliah kalkulus 2. Selanjutnya, dari nilai tersebut peneliti menentukan level 

kemampuan akademik mahasiswa dengan aturan sebagai berikut. 
Tabel 1. Kriteria Pembagian Kelompok Level Kemampuan Akademik 

Level Kemampuan Rentang Nilai 

Tinggi 𝑥 ≥ �̅� + σ 

Sedang �̅� − 𝜎 < 𝑥 < �̅� + 𝜎 

Rendah 𝑥 ≤ �̅� − 𝜎 

       Sumber: Modifikasi dari Ariawan (2013: 42) 

Paparan kesimpulan penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan di 

atas, memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa sampai demikian. Menurut 

peneliti mengapa sampai hal ini bisa terjadi, maka ada beberapa dugaan yang 

dapat dipaparkan diantaranya; (1). Mahasiswa masih tabu atau belum mengenal 

sama sekali tentang kemampuan berpikir kritis. Hal ini mengindikasikan bahwa 

mahasiswa jarang sekali atau bahkan sama sekali belum pernah menghadapi soal-

soal yang merupakan instrumen tes untuk kemampuan berpikir kritis; (2). Proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas jarang atau tidak pernah sama sekali 

mengarahkan mahasiswa kepada pelatihan dan pembentukan kemampuan berpikir 

kritis; (3). Bahan ajar atau perangkat pembelajaran yang disiapkan dan 

dikembangkan oleh dosen belum sepenuhnya mengarahkan mahasiswa kepada 

pembentukan kemampuan berpikir kritis. 
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Temuan yang telah dipaparkan di atas, sejalan dengan apa yang dinyatakan 

oleh Rizta, dkk (2013: 231) bahwa salah satu penyebab dari siswa belum memiliki 

kemampuan tingkat tinggi matematika adalah guru jarang melatih siswa dalam 

mengerjakan soa-soal tingkat tinggi. Selanjutnya masih menurut Rizta, dkk 

penyebab dari jarangnya guru melatih siswa untuk mengerjakan soal-soal tingkat 

tinggi yaitu: (1) guru belum mampu membuat sendiri soal-soal yang sesuai 

dengan kemampuan matematika tingkat tinggi; (2) belum banyak tersedianya 

referensi tentang soal-soal kemampuan matematika tingkat tinggi yang 

dikembangkan yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran; 

(3) masih ada guru yang masih enggan untuk memberikan soal-soal kemampuan 

matematika tingkat tinggi karena akan menghabiskan waktu lebih banyak dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan paparan temuan peneliti di atas, mungkin saja bisa terjadi 

terhadap para pengajar diperguruan tinggi khususnya di program studi pendidikan 

matematika. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah langkah konkrit untuk 

mengatasi permasalahan yang ditemukan di atas.  

Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah matematis 

merupakan dua kemampuan matematis yang termasuk ke dalam kemampuan 

tingkat tinggi (High Order Thinking), dan merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki oleh peserta didik yang sesuai dengan amanat Kurikulum Pendidikan 

Tinggi Indonesia. Oleh sebab itu, dua kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh 

mahasiswa khususnya mahasiswa program studi pendidikan matematika.  

Berpikir kritis menurut Johnson (2007: 183) merupakan sebuah proses 

terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian ilmiah. Senada dengan itu Ennis yang dikutip Lipman (2003: 57) 

mengemukakan aspek dalam berpikir kritis  adalah focus (fokus), reasons 

(alasan), inference (simpulan), situation (situasi), clarity (kejelasan), dan overview 

(tinjau ulang).  

Selanjutnya menurut Dewey dalam Gregor (2007: 3) menyatakan bahwa: “ 

bad thinking is a acceptance of a plausible suggestion and nosubsequent mental 

concern about the evidence, good thinking is always more or less troublemore 

because it involves overcoming the inertia that inclines one to accept suggestions 

at their face value, it involves willingness to endure a condition of mental unrest 

and disturbance…to maintance the state of doubt and to carry on systematic and 

protacted inquary – the are essensial of thinking.  

Pendapat Dewey di atas, di jelaskan kembali oleh Edwar Glaser dalam 

(Gregor, 2007: 3).  

“He describe these are ability to: (1) recognize problems; (2) find workable 

means for meeting those problems; (3) gather and marshal pertinent 

information; (4) recognize unstated assumptions and value; (5) comprehend 

and use language with accuracy, clarity and discrimination; (6) interpret 

data; (7) appraise evidance and evaluate statements; (8) recognize the 

existance of logical relationships  between propositions; (9) draw warrented 

calculation and generalitions; (10) test the generalitions and calculations 

which one arriver; (11) recontruct one patterns of beliefs on the basis of 

wider experience; (12) render accurate judgments about specific things and 

qualities in averyday life”.  
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Menurut Sabandar (2007: 2) keterampilan atau kemampuan berpikir yang 

paling rendah adalah mengingat. Kemampuan berpikir pada level berikutnya 

adalah kemampuan memahami atau mengerti. Sedangkan keterampilan berpikir 

kritis adalah termasuk ke dalam kemampuan berpikir reflektif yang harus 

dikembangkan ketika peserta didik berada dalam proses yang intens tentang 

pemecahan masalah. 

Menurut Sumarmo (2013: 13) secara umum berpikir matematik diartikan 

sebagai melaksanakan kegiatan atau proses matematika (doing math) atau tugas 

matematik (mathematical task). Ditinjau dari kedalaman atau kekompletan 

kegiatan matematik yang terlibat, berpikir matematik dapat digolongkan dalam 

dua jenis yaitu berpikir tingkat tinggi (high order thinking) dan berpikir tingkat 

rendah (low order thinking). Berpikir kritis termasuk ke dalam berpikir tingkat 

tinggi. 

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi yang sangat 

penting diajarkan kepada siswa maupun mahasiswa selain keterampilan 

berpikirkreatif. Johnson (2007: 183) mendefinisikan berpikir kritis merupakan 

sebuah proses terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, 

dan melakukan penelitian ilmiah.  

Selanjutnya Glaser (dalam Fisher: 2008: 3) mendefenisikan berpikir kritis 

sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah 

dan hal-hal yang berada dalam jangkaun pengalaman seseorang; (2) pengetahuan 

tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran logis; (3) semacam suatu 

keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. Berpikir kritis menuntut 

upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif 

berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang 

diakibatkannya.  

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir 

kritis merupakan berpikir yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan 

mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, 

dan merefleksi permasalahan secara mendalam. 

Menurut Peter (2012: 1)” critical thinking skills by (i) using instructional 

strategies that actively engage students in the learning process rather than 

relying on lecture and note memorization, (ii) focusing instruction on the 

process of learning rather than solely on the content, and (iii) using assessment 

techniques that provide students with an intellectual  challenge  rather  than  

memory  recall”. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

dapat membuat dan melatih seseorang untuk melakukan (doing math) dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa ataupun 

mahasiswa tidak lagi belajar dengan menghafal tetapi belajar matematika dengan 

melakukan atau aktif. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis sangat penting 

untuk dikembangkan. 

Agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan tersebut, maka salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah membiasakan mahasiswa untuk menyelesaikan soal-

soal yang mewakili kedua kemampuan tersebut. Untuk dapat membiasakan 

mahasiswa untuk menyelesaikan soal-soal yang mewakili ketiga kemampuan 

tersebut, maka harus adanya ketersediaan soal atau instrumen tes dari kedua 
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kemampuan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti berkeinginan untuk 

mengembangkan instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis dan 

pemecahan masalah matematis pada mata kuliah persamaan differensial. 

Mata kuliah persamaan differensial merupakan sebuah mata kuliah yang 

memiliki prasyarat bahwa mahasiswa yang mau mengikuti perkuliahan mata 

kuliah tersebut harus sudah lulus mata kuliah kalkulus differensial maupun 

kalkulus integral. Dalam mempelajari mata kuliah persamaan differensial, maka 

mahasiswa dituntut bagaimana mampu dan terampil dalam menggunakan dan 

memadukan antara konsep differensial maupun konsep integral dalam 

penyelesaian masalahnya. Sehingga apabila dihadapkan pada permasalahan dalam 

perkuliahan persamaan differensial, maka kedua kemampuan yang peneliti 

paparkan di atas harus dilatih sehingga dapat dimiliki oleh mahasiswa. oleh sebab 

itu, sangat penting untuk dilakukan pengembangan instrumen tes kemampuan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah matematis  agar mahasiswa dapat 

mengikuti dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada perkuliahan 

persamaan differensial. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengembangan Soal Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Persamaan Differensial”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research & 

development ( R & D) dengan menggunakan model pengembangan instrumen 

yang dikemukan oleh Retnawati (2016: 3-6). Model pengembangan menurut 

Retnawati tersebut terdiri dari 9 langkah yaitu: (1) menentukan tujuan 

pengembangan; (2) menentukan cakupan materi; (3) menentukan indikator 

instrumen; (4) menyusun butir instrumen; (5) validisi; (6) revisi; (7) uji coba 

instrumen; (8) analisis hasil uji coba instrumen; (9) merakit instrumen. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 program studi 

pendidikan matematika FKIP UIR yang baru saja selesai mengikuti mata kuliah 

persamaan differensial dengan jumlah sebanyak 70 orang. Penelitian ini 

dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UIR. Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada semester ganjil 2017/2018. Pemilihan lokasi dan waktu 

penelitian ini berdasakan pertimbangan tertentu, yaitu diantaranya: 

a. Kemudahan komunikasi antara peneliti dengan mahasiswa karena peneliti 

adalah dosen dari mahasiswa yang bersangkutan.  

b. Program studi Pendidikan Matematika FKIP UIR merupakan program studi 

dengan input kemampuan akademik mahasiswa yang bervariasi  

(berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah). 

c. Belum pernah diadakan penelitian tentang pengembangan intrumen 

kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematis pada mata 

kuliah persamaan differensial di program studi pendidikan matematika FKIP 

UIR. 

d. Mahasiswa yang akan dijadikan subyek penelitian pada semester ganjil tahun 

ajaran 2017/2018 baru saja selesai dalam mengikuti perkuliahan persamaan 

differensial, sehingga pemahaman dan konsep persamaan differensial yang 

dipelajari di asumsikan oleh peneliti masih melekat. 
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Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah lembar validasi 

ahli dan lembar soal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan duan cara, 

yaitu: (1) untuk mendapatkan data tentang validasi isi soal yang dilakukan oleh 

ahli, peneliti menggunakan teknik angket (lembar validasi ahli); (2) untuk 

mendapatkan data tentang hasil uji coba soal, peneliti gunakan teknik tes. Teknik 

analisis data yang peneliti gunakan yaitu: (1) untuk menganalisis validasi isi yang 

telah diberikan  oleh validator, peneliti menggunakan rumus indeks aiken yang 

dikemukan oleh Retnawati (2016: 18) yaitu:  

 

𝑉 =
∑(𝑅 − 𝐿0)

𝑁(𝐶 − 1)
 

Keterangan: 

V  = indeks kesepakatan ahli mengenai validitas butir 

R   = angka yang diberikan ahli 

L0  = angka penilaian validitas terendah 

N   = banyaknya ahli/validator 

C   = angka penilaian validitas tertinggi 

 

(2) untuk menganalisis validitas konstruk yang diperoleh dari hasil ujicoba, maka 

peneliti melakukan analisis dengan menggunakan bantuan software Anates untuk 

menghitung validitas soal, indeks kesukaran soal, reliabiltas soal dan daya 

pembeda soal.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengembangan Soal 

Pada rancangan awal, dari enam materi ajar yang terdapat pada mata kuliah 

persamaan differensial, peneliti merancang soal sebanyak 9 soal. Soal-soal yang 

sudah peneliti rancang tersebut, sebelum dilakukan uji coba, maka peneliti 

melakukan validasi kepada ahli. Hasil penilaian oleh validasi ahli terhadap soal-

soal kemampuan berpikir kritis yang dirancang dapat dilihat pada paparan di 

bawah ini. 
 

Tabel 2. Perolehan Indeks Aiken Soal  

Soal Nomor Indeks Aiken Keterangan Validitas 

1 0,85 Sangat Valid (Tinggi) 

2 0,84 Sangat Valid (Tinggi) 

3 0,70 Cukup Valid (Sedang) 

4 0,75 Cukup Valid (Sedang) 

5 0,77 Cukup Valid (Sedang) 

6 0,83 Sangat Valid (Tinggi) 

7 0,79 Cukup Valid (Sedang) 

8 0,76 Cukup Valid (Sedang) 

9 0,76 Cukup Valid (Sedang 

Rata-Rata 0,78 Cukup Valid (Sedang) 

  Sumber: Data Olahan Peneliti 

 

2. Hasil Uji Coba Soal 

Setelah divalidasi oleh ahli dan dilakukan revisi, maka soal yang telah 

dirancang diuji cobakan. Hasil analisis uji coba soal tersebut, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal  

No. Soal 
Interpretasi 

Validitas 

Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

Interpretasi Daya 

Pembeda 

1 
0,32 

(Rendah ) 

0,89 

(Mudah) 

0,20 

(Cukup) 

2 
0,54 

(Cukup) 

0,81 

(Mudah) 

0,12 

( Jelek) 

3 
0,79 

( Tinggi) 

0,89 

( Mudah) 

0,20 

(Cukup) 

4 
0,87 

( Tinggi) 

0,53 

(Sedang) 

0,57 

(Baik) 

5 
0,78 

(Tinggi 

0,42 

(Sedang) 

0,50 

(Baik) 

6 
0,65 

(Tinggi) 

0,44 

(Sedang) 

0,46 

(Baik) 

7 
0,83 

(Tinggi) 

0,39 

(Sedang) 

0,70 

(Baik) 

8 
0,46 

(Cukup) 

0,87 

(Mudah) 

0,25 

(Cukup) 

9 
0,79 

(Tinggi) 

0,39 

(Sedang) 

0,62 

(Baik) 

Rata-rata 
0,67 

(Tinggi) 

0,62 

(Sedang) 

0,40 

(Baik) 

Sumber: Data Olahan Peneliti 

Berdasarkan pembuktian validitas isi pada rancangan awal, diperoleh 3 soal 

dengan kategori validitas tinggi dan 6 soal dengan kategori validitas sedang. 

Untuk keseluruhan, soal pada rancangan awal termasuk ke dalam kategori sedang. 

Merujuk kepada lembar validasi yang telah diberikan oleh validator, diperoleh 

bahwa aspek yang ditelaah memiliki kategori sangat baik adalah aspek konstruksi 

dan bahasa, sedangkan aspek materi termasuk ke dalam kategori baik. Pada aspek 

materi, validator memberikan penilaian dengan kategori cukup valid pada 

pernyataan soal yang disajikan soal dengan indikator soal.   

Selanjutnya berdasarkan validitas konstruk diperoleh bahwa dari 9 soal yang 

diuji cobakan di dapat bahwa ada 6 soal yang termasuk ke dalam kategori validasi 

tinggi yaitu soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Sedangkan soal yang termasuk ke 

dalam kategori validitas cukup adalah soal nomor 2 dan 8, serta ada satu soal yang 

memiliki kategori validitas rendah. selanjutnya dari sembilan soal yang diuji 

cobakan tidak ada memiliki indek kesukaran dengan kategori sangat sulit, sulit, 

dan sangat mudah. Kesembilan soal tersebut, hanya memiliki indek kesukaran 

dengan kategori mudah dan sedang. Soal yang termasuk ke dalam kategori indeks 

kesukaran mudah adalah soal nomor 1, 2, 3, dan 8. Sedangkan soal dengan 

kategori indek kesukaran sedang adalah soal dengan nomor 4, 5, 6, 7, dan 9. 

Selain indek kesukaran, daya pembeda juga menjadi salah satu syarat yang harus 

dipenuhi dalam menghasilkan soal yang baik. Dari 9 soal yang diuji cobakan, 

terdapat 3 soal dengan kategori daya pembeda cukup yaitu soal nomor 1, 3, dan 8. 

Sedangkan soal dengan daya pembeda baik yaitu soal dengan nomor 4, 5, 6, 7, 

dan 9. Selanjutnya soal dengan daya pembeda jelek adalah soal dengan nomor 2. 

Secara keseluruhan, berdasarkan validasi isi dan validasi konstruk maka 

dapat dikatakan bahwa soal yang dirancang termasuk ke dalam soal yang baik, 

karena sudah memenuhi kriteria soal yang baik, yaitu memenuhi kriteria validitas 

isi, validitas konstruk. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERCIRIKAN 

RME (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION) DENGAN MEDIA 

LEGO BRICKS PADA MATERI POLA BILANGAN  

 

Deka Inggrit Ratna Wati 1), Aning Wida Yanti 2) 
1)Universitas Negeri Malang 

2) Prodi Pendidikan Matematika UINSA Surabaya  

deka.inggrit@gmail.com  

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil perangkat 

pembelajaran bercirikan RME (Realistic Mathematics Education) 

dengan media LEGO bricks pada materi pola bilangan yang valid, 

praktis, dan efektif. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

adalah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan LKS (Lembar 

Kegiatan Siswa). Model pengembangan mengacu pada model 

pengembangan Plomp (2013:19) terdiri atas: (1) tahap pendahuluan 

(preliminary research), (2) tahap prototipe atau pengembangan 

produk (prototyping phase), dan (3) tahap asesmen (assessment 

phase). Uji kevalidan dilakukan validator ahli dan praktisi. Sedangkan 

uji kepraktisan dan uji keefektifan dilakukan dengan menerapkan 

produk pada 33 siswa kelas VIII sebagai subjek uji coba dengan 

diamati satu praktisi dan satu observer. Hasil analisis data 

menunjukan: (1) skor validasi RPP dan LKS berturut-turut 3,57 dan 

3,58, (2) skor kepraktisan RPP dan LKS berturut-turut 3,78 dan 3,27, 

dan (3) 81,82% siswa mendapatkan nilai di atas KKM yaitu lebih dari 

atau sama dengan 75. Dengan demikian, dihasilkan perangkat 

pembelajaranyang valid, praktis, dan efektif. 

Kata kunci: LEGO bricks, perangkat pembelajaran, pola bilangan, 

RME. 

 

Dalam sepuluh tahun terakhir, terlihat perubahan Kurikulum 2006 ke 

Kurikulum 2013. Rawa (2016) menyebutkan perubahan ini mencakup pola pikir 

sampai dengan perubahan perilaku guru dan siswa di dalam pembelajaran, beserta 

aturan dan dokumen terkait. Dalam pembelajaran matematika perubahan terjadi 

pada susunan materi yang berbeda pada setiap kelas maupun jenjang salah 

satunya pada materi pola bilangan. Pola bilangan sebelumnya dipelajari di kelas 

VII semester ganjil berubah menjadi dipelajari di kelas VIII semester ganjil. 

Selain perubahan materi dalam susunan KI (Kompetensi Inti) dan KD 

(Kompetensi Dasar), perubahan kurikulum juga meliputi standar proses. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses menyatakan 

bahwa proses pembelajaran hendaknya dirancang dan diimplementasikan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Keaktifan belajar dan kemampuan siswa dalam memahami 

materi tidak terlepas dari perangkat pembelajaran yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. Perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan menyusun 

mailto:deka.inggrit@gmail.com
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RPP serta memilih bahan ajar penunjang proses belajar yang mampu memberi 

kesempatan siswa berperan aktif. Namun berdasarkan wawancara, bahan ajar 

yang digunakan yaitu LKS masih belum memfasilitasi karena hanya berisi 

ringkasan materi dan latihan soal serta tidak adanya kegiatan yang mendorong 

siswa untuk berperan aktif. Hal tersebut membuat guru perlu mengembangkan 

LKS.  

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang 

berpusat pada siswa (student centered).Selain melakukan perencanaan, guru juga 

perlu memerhatikan pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan 

yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan 

yang dapat memicu siswa beperan aktif adalah RME (Realistic Mathematics 

Education). Hal ini didukung oleh Praramadhani (2014) yang menyatakan bahwa 

perangkat pembelajaran yang menggunakan pendekatan RME dapat mengaktifkan 

siswa sekaligus mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan sehari-

hari siswa. 

Freudenthal dalam Wijaya (2012:20) berpendapat bahwa matematika 

merupakan aktivitas manusia, bukan sebagai ilmu pengetahuan yang harus 

dipindahkan dari guru kesiswa. Pandangan Freudenthal tersebut menjadi dasar 

bagi pengembangan RME. Prinsip utama RME adalah bahwa matematika harus 

bermakna bagi siswa, yang dicapai dengan memberikan permasalahan kontekstual 

sebagai titik awal pembelajaran matematika. Wijaya (2012:21) mengatakan, kata 

“realistik” tidak berarti bahwa permasalahan-permasalahan yang dipakai harus 

bias ditemui pada kehidupan sehari-hari. Kata “realistik” berarti bahwa 

permasalahan yang dipakai harus bermakna dan dapat dibayangkan (imaginable) 

oleh siswa. Selama proses pembelajaran, siswa harus didorong untuk menemukan 

kembali (reinvention) serta mengembangkan strategi dan gagasan. Adapun 

karakteristik RME menurut Zulkardi (2010:6) adalah (1) penggunaan konteks, (2) 

penggunaan  model, (3) pemanfaatan hasil konstruksi siswa, (4) interaktifitas, dan 

(5) keterkaitan. 

Selain itu, menurut Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, proses 

pembelajaran matematika hendaknya berangkat dari hal-hal yang bersifat 

kongkret menuju abstrak sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru 

dituntut lebih banyak menggunakan media dan alat peraga yang menarik yang 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. Melalui penggunaan media diharapkan 

peserta didik lebih terlibat dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. LEGO 

bricks dipilih sebagai media yang membantu siswa untuk membangun dan 

meluaskan materi. LEGO bricks dapat digunakan untuk mengajarkan pola 

bilangan. Jannah (2014) menyatakan bahwa pembelajaran berbantuan media 

LEGO bricks dapat meningkatkan keaktifan belajar dan juga hasil belajar siswa. 

Dalam pembelajaran RME, Wijaya (2012:21) mengatakan bahwa konteks tidak 

harus berupa masalah dunia nyata namun salah satunya bisa dalam bentuk 

permainan. Oleh karena itu, LEGO bricks yang merupakan permainan bongkar 

pasang cocok dijadikan sebagai titik awal pembelajaran dalam pembelajaran 

bercirikan RME untuk memahami materi pola bilangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS bercirikan RME dengan media LEGO bricks pada materi pola 

bilangan yang valid, praktis, dan efektif. Dengan adanya penelitian ini, peneliti 

berharap perangkat pembelajaran yang dibuat dapat digunakan sebagai acuan 
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dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami materi pola bilangan 

dengan baik serta mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian pengembangan ini dilakukan berdasarkan model penelitian dan 

pengembangan Plomp dkk. Menurut Plomp (2013:19), penelitian pengembangan 

terdiri dari tiga tahap atau fase, yaitu: (1) tahap pendahuluan (preliminary 

research), (2) tahap prototipe atau pengembangan produk (prototyping phase), 

dan (3) tahap asesmen (assessment phase). 

 Produk hasil pengembangan pada penelitian ini diuji kualitasnya 

menggunakan uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Uji kevalidan dilakukan 

untuk mengetahui apakah produk tersebut dibutuhkan dan pembuatannya 

berdasarkan kaidah keilmuan. Uji ini dilakukan oleh validator ahli, yaitu seorang 

dosen matematika yang minimal telah menempuh pendidikan magister, dan 

validator praktisi, yaitu seorang guru matematika SMP kelas VIII yang telah 

berpengalaman mengajar minimal selama tiga tahun, dengan memberikan skor 

untuk setiap aspek dan/atau menuliskan saran pada lembar validasi produk. 

Sedangkan uji kepraktisan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

produk dalam penelitian ini dapat digunakan sesuai tujuan awal pembuatannya. 

Uji ini dilakukan dengan meminta observer untuk menilai aktivitas guru dan siswa 

pada lembar observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, 

uji keefektifan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkatkeberhasilan 

produk dalam membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Uji ini 

dilakukan dengan memberikan soal uji kompetensi kepada siswa. Subjek coba 

dalam penelitian ini adalah 33 siswa kelas VIII-C SMP Negeri 24 Malang. 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan berpedoman pada teknik analisis 

data dalamHobri (2010: 52), yaitu: (1) melakukan rekapitulasi data penilaian 

kevalidan model ke dalam tabel, (2) menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari 

semua validator untuk setiap indikator, (3) menentukan rata-rata nilai untuk setiap 

aspek, (4) menentukan nilai rata-rata nilai semua aspek. Hasil yang diperoleh 

ditentukan kriteria kevalidannya menggunakan Tabel 1 berikut. 
Tabel 1. Penentuan Tingkat Kevalidan (direduksi dari Hobri, 2010: 53) 

Nilai Tingkat Kevalidan Keterangan 

𝑉𝑎 = 4 

3,25 ≤ 𝑉𝑎 < 4 

2,5 ≤ 𝑉𝑎 < 3,25 

1,75 ≤ 𝑉𝑎 < 2,5 

1 ≤ 𝑉𝑎 < 1,75 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

Tidak revisi 

Tidak Revisi 

Revisi Sebagian 

Revisi Sebagian 

Revisi Total 

Data hasil uji kepraktisan dianalisis menggunakan langkah-langkah yang 

serupa dengan langkah analisis data hasil uji validasi. Selanjutnya, hasil yang 

diperoleh ditentukankriteria kepraktisannya menggunakan Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Penentuan Tingkat Kepraktisan (direduksi dari Hobri, 2010: 56) 

Nilai        Tingkat Kepraktisan Keterangan 

𝑃𝑎 = 4 

3,25 ≤ 𝑃𝑎 < 4 

2,5 ≤ 𝑃𝑎 < 3,25 

1,75 ≤ 𝑃𝑎 < 2,5 

1 ≤ 𝑃𝑎 < 1,75 

Sangat Praktis 

Praktis 

Cukup Praktis 

Kurang Praktis 

Tidak Praktis 

Tidak revisi 

Tidak Revisi 

Revisi Sebagian 

Revisi Sebagian 

Revisi Total 
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Data untuk uji keefektifan adalah dengan menghitung nilai akhir  tiap siswa 

sesuai dengan pedoman penilaian pada RPP. Siswa dapat dinyatakan tuntas jika 

nilai evaluasi akhirnya lebih atau sama dengan nilai KKM yang ditetapkan yaitu 

75. Apabila hasil evaluasi siswa sebanyak lebih atau sama dengan 80%, maka 

perangkat pembelajaran dikatakan efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengembangan ini adalah perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS bercirikan RME dengan media LEGO bricks pada materi pola 

bilangan. KD (Kompetensi Dasar) yang dipilih adalah KD 3.1 dan 4.1 yang diatur 

dalam Permedikbud Nomor 24 Tahun 2016 kelas VIII SMP. Perangkat 

pembelajaran bercirikan RME yang dimaksud adalah perangkat pembelajaran 

yang disusun berdasarkan karakteristik RME dalam langkah-langkah 

pembelajaran pada RPP dan aktivitas siswa pada LKS. Penyusunan RPP 

berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Tabel 3 berikut menunjukkan 

langkah pembelajaran yang dimaksud.  
Tabel 3. Kegiatan Pembelajaran Matematika bercirikan Karakteristik RME 

Karakteristik 

RME 
Kegiatan Pembelajaran 

Penggunaan 

Konteks 
• Siswa diberi permasalahan situasi/konteks yang berhubungan dengan 

materi sebagai titik awal pembelajaran.  

Penggunaan 

Model 

Level siuasional 

• Siswa mempresentasikan permasalahan situasi/konteks dapat berupa 

permainan menggunakan LEGO Bricks 

Level referensial 

• Siswa membuat gambar atau ilustrasi yang dapat menggambarkan konteks 

(pematematikaan horisontal). 

Level General 

• Siswa membentuk suatu barisan bilangan berdasarkan gambar/ilustrasi 

yang telah dibuat. 

• Siswa mencari hubungan antar suku yang berurutan dan menemukan pola 

• Siswa dapat menentukan barisan bilangan selanjutnya tanpa menggunakan 

konteks 

Level Formal 

• Siswa dapat menentukan suku ke-n atau membuat generalisasi berupa 

rumus dari barisan bilangan yang diberikan (pematematikaan vertikal) 

Pemanfaatan 

Hasil 

Konstruksi 

Siswa 

• Siswa membentuk suatu barisan bilangan berdasarkan gambar/ilustrasi 

yang telah dibuat 

• Siswa mencari hubungan antar suku yang berurutan dan menemukan pola 

• Siswa dapat menentukan barisan bilangan selanjutnya tanpa menggunakan 

konteks 

• Siswa dapat menentukan suku ke-n atau membuat generalisasi berupa 

rumus dari barisan bilangan yang diberikan (pematematikaan vertikal) 

• Siswa menggunakan rumus suku ke-n yang ditemukan untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. 

Interaktivitas 

• Siswa mendiskusikan LKS dengan teman sekelompok masing-masing 

• Siswa menanyakan kesulitan pada guru (jika diperlukan) 

• Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain 

di depan kelas 

• Siswa menanggapi hasil diskusi yang dipresentasikan di depan kelas 

Keterkaitan 
• Siswa menggunakan konsep lain yang dibutuhkan dalam menemukan 

rumus suku ke-n dari barisan suatu pola bilangan dan menyelesaikan 

permasalahan terkait pola bilangan 
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Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk tiga pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, siswa mengerjakan LKS 1 yang terdiri dari dua kegiatan 

berisi tentang materi pola bilangan bulat dan pola bilangan persegi. Pada 

pertemuan kedua, siswa mengerjakan LKS 2 yang juga berisi dua kegiatan berisi 

tentang materi pola bilangan persegi panjang dan pola bilangan segitiga. 

Sedangkan pada pertemuan ketiga, siswa mengerjakan LKS 3 yang berisi tentang 

materi pola bilangan segitiga pascal. 

Uji kevalidan, kepraktisan, dan uji keefektifan telah dilaksanakan. Uji 

kevalidan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penelitian pengembangan ini 

sudah sesuai dengan kaidah keilmuan. Berdasarkan uji kevalidan perangkat 

pembelajaran memperoleh skor rata-rata untuk RPP dan LKS secara berturut-turut 

adalah 3,58 dan 3,57, sehingga dinyatakan valid. Hal ini berarti perangkat 

pembelajaran sudah sesuai dengan kaidah keilmuan. Tabel 4 dan Tabel 5 berikut 

berturut-turut menyajikan analisa hasil uji kevalidan RPP dan LKS. 

 
Tabel 4. Analisa Data Hasil Validasi RPP 

                  Aspek yang Dinilai 
Rata-rata skor dari   

kedua validator 

Aspek Kelayakan Isi 3,46 

Aspek KesesuaiandenganKarakteristikRME   (Realistic 

Mathematics Education)  
3,6 

Aspek Kebahasaan 3,88 

 
Tabel 5. Analisa Data Hasil Validasi LKS 

                Aspek yang Dinilai 
Rata-rata skor dari  

kedua validator 

Aspek Kelayakan Isi 3,7 

Aspek KesesuaiandenganKarakteristikRME (Realistic 

Mathematics Education)  
3,4 

AspekKebahasaan 3,5 

Aspek Penyajian 3,33 

Aspek Kegrafisan 4 

Uji kepraktisan dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian pengembangan ini dapat digunakan atau dipraktikan dalam 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran telah memenuhi kriteria praktis karena 

berdasarkan analisa data hasil uji kepraktisan, skor kepraktisan RPP 3,78 dan skor 

kepraktisan LKS 3,27. Hal ini berarti keterlaksanaan perangkat pembelajarn untuk 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas baik. Tabel 6 menyajikan data hasil uji 

kepraktisan RPP dan Tabel 7 menyajikan analisa data hasil uji kepraktisan LKS. 

 
Tabel 6. Analisa Data Hasil Uji Kepraktisan RPP 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Kepraktisan 

Kriteria 

Kevalidan 

Observasi Kegiatan Guru 

1 Guru memberikan salam, mengarahkaan siswa  untuk 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 
3,75       Praktis 

2 Guru mengingatkan siswa tentang materi sebelumnya atau 

materi prasyarat dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan umpan (apersepsi). 

3,5    Praktis 

3 Guru memotivasi siswa dengan memberikan contoh 3,75   Praktis 
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permasalahan sehari-hari atau manfaat mengenai materi 

yang akan dipelajari. 

4 Guru memfasilitasi diskusi antarsiswa dan diskusi kelas 

selama pembelajaran sesuai karakteristik “interaktivitas” 

RME. 

4 
  Sangat 

Praktis 

5 Guru memfasilitasi kegiatan “mengamati” dengan meminta 

siswa mengamati dan memahami LKS kegiatan Ayo 

Mengamati  bercirikan karakteristik “penggunaan konteks” 

RME. 

4 
  Sangat 

Praktis 

6 Guru memfasilitasi kegiatan “menanya” dengan 

mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan pada LKS 

kegiatan Ayo Menanya bercirikan karakteristik 

“interaktivitas” RME. 

3,75   Praktis 

7 Guru memfasilitasi kegiatan “mengumpulkan data” dengan 

mengarahkan siswa menggunakan media LEGO bricks 

sesuai dengan kegiatan Ayo Menggali Informasi bercirikan 

karakteristik “penggunaan model” secara progresif, 

“pemanfaatan hasil konstruksi siswa”, dan “keterkaitan” 

RME. 

3,75  Praktis 

8 Guru memfasilitasi kegiatan “mengasosiasi” dengan 

mengarahkan siswa mengerjakan LKS kegiatan Ayo 

Menalar bercirikan karakteristik “keterkaitan” RME. 

3,75  Praktis 

9 Guru memfasilitasi kegiatan “mengomunikasikan” dengan 

mengarahkan siswa menuliskan apa yang telah dipelajari 

dan kesimpulan didapat pada LKS kegiatan Ayo Berbagi 

bercirikan karakteristik “intertivitas” RME kemudian 

meminta beberapa siswa/kelompok untuk menyajikan hasil 

kerja mereka. 

3,75   Praktis 

10 Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas. 
3,75   Praktis 

Observasi Kegiatan Siswa 

1 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan umpan mengenai 

materi sebelumnya atau materi prasyarat. 
4 

Sangat 

Praktis 

2 Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok untuk 

mengerjakan kegiatan-kegiatan pada LKS. 
4 

Sangat 

Praktis 

3 Siswa melakukan kegiatan “mengamati” dengan mengamati 

dan memahami LKS kegiatan Ayo Mengamati  bercirikan 

karakteristik “penggunaan konteks” RME. 

4 
Sangat 

Praktis 

4 Siswa melakukan kegiatan “menanya” dengan membuat 

pertanyaan pada LKS kegiatan Ayo Menanya bercirikan 

karakteristik “interaktivitas” RME. 

3,75 Praktis 

5 Siswa melakukan kegiatan “mengumpulkan data” dengan 

menggunakan media LEGO bricks sesuai dengan kegiatan 

Ayo Menggali Informasi bercirikan karakteristik 

“penggunaan model” secara progresif, “pemanfaatan hasil 

konstruksi siswa”, dan “keterkaitan” RME. 

3,75 Praktis 

6 Siswa melakukan kegiatan “mengasosiasi” dengan 

mengerjakan LKS kegiatan Ayo Menalar bercirikan 

karakteristik “keterkaitan” RME. 

4 
Sangat 

Praktis 

7 Siswa melakukan kegiatan “mengomunikasikan” dengan 

menuliskan apa yang telah dipelajari dan kesimpulan 

didapat pada LKS kegiatan Ayo Berbagi bercirikan 

karakteristik “interaktivitas” RME, kemudian siswa 

menyajikan hasil kerja mereka. 

3,75 Praktis 

8 Siswa bersama-sama dengan guru menarik kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas. 
3,75 Praktis 
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Tabel 7. Analisa Data Hasil Uji Kepraktisan LKS 

No        Aspek yang Dinilai 
Skor  

Kepraktisan 
Kriteria 

1 Kalimat dan bahasa yang digunakan dalam LKS mudah 

dipahami 
3,21 

Cukup 

Praktis 

2 Informasi, petunjuk kerja, dan pertanyaan pada LKS 

mudah dipahami 
3,18 

Cukup 

Praktis 

3 LKS yang digunakan dalam pembelajaran memuat 

kegiatan belajar yang menarik. 
3,42 Praktis 

4 Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan membuat 

saya terlibat aktif dalam pembelajaran. 
3,39 Praktis 

5 Belajar dengan menggunakan LKS menyenangkan karena 

tampilannya menarik. 
3,52 Praktis 

6 Saya mudah memahami penggunaan materi yang 

dipelajari karena menggunakan masalah sehari-hari 
3,03 

Cukup 

Praktis 

7 Saya dapat membayangkan masalah sehari-hari yang 

digunakan pada LKS 
3,00 

Cukup 

Praktis 

8 Kegiatan belajar pada LKS memberikan saya  kesempatan 

untuk menemukan konsep dan menyelesaikan masalah. 
3,33 Praktis 

9 Kegiatan belajar pada LKS mendorong saya untuk 

mengembangkan model dalam menyelesaikan masalah. 
3,15 

Cukup 

Praktis 

10 Kegiatan belajar pada LKS mendorong saya untuk 

berinteraksi dan bekerja sama dengan teman atau 

lingkungan. 

3,48 Praktis 

11 Kegiatan belajar pada LKS menuntut saya dapat 

menggunakan pengetahuan yang telah saya miliki 

sebelumnya untuk menemukan konsep dan 

menyelesaikan masalah 

3,24 
Cukup 

Praktis 

12 Kegiatan belajar pada LKS memberi saya kesempatan 

untuk mengungkapkan gagasan dengan bahasa saya 

sendiri. 

3,21 
Cukup 

Praktis 

 

 Revisi produk  didasarkan pada saran atau komentar yang diberikan oleh 

validator ketika proses validasi serta dari praktisi dan observer ketika proses uji 

coba. Revisi produk sebelum dan sesudah revisi disajikan pada Tabel 8. 

 
Tabel 8 Revisi Perangkat Pembelajaran 

Komentar atau Saran Perbaikan 

RPP 

• Pada langkah-langkah pembelajaran, 

masih belum terlihat penyampaian 

informasi tujuan pembelajaran. 

• Penjabaran materi pembelajaran kurang, 

yang ada hanya peta konsep materi.  

• Alokasi waktu pada pertemuan ketiga 

dirasa tidak cukup untuk menyampaikan 

materi yang telah disusun. 

• Latihan soal di setiap pertemuan untuk 

tiap individu masih belum ada  

• Menuliskan  penyampaian informasi tujuan 

pembelajaran pada langkah pembelajaran. 

• Menjabarkan peta konsep menjadi materi 

yang lebih lengkap. 

• Memperbaiki alokasi waktu pada pertemuan 

ketiga 

• Memberi keterangan pada RPP bahwa LKS 

diberikan pada tiap individu bukan per 

kelompok sehingga latihan soal yang 

terdapat pada kegiatan Ayo Menalar 

dikerjakan tiap individu secara 

berkelompok. 

LKS 

• Keterangan gambar dan objek tidak ada. 

 

• Konsistensi dalam pemakaian istilah 

persegi dan persegi satuan. 

• Menambahkan keterangan pada 

objek/gambar. 

• Memperbaiki istilah yang menimbulkan 

makna ganda dan mengganti istilah 
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• Tujuan pembelajaran belum tertulis pada 

LKS. 

“persegi” dengan “persegi satuan”. 

• Tidak ada perbaikan, tujuan sudah tertulis 

secara deskriptif pada LKS. 

 

Tes Uji Kompetensi 

• Pada soal nomor 2, perlu adanya tambahan 

keterangan untuk menentukan pola 

bilangan ke-1, 2, 3, ... 

• Memperbaiki soal nomor 2. 

 

Uji keefektifan dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

penelitian pengembangan telah sesuai dengan tujuan dari penelitian 

pengembangan yang telah dirancang. Berdasarkan hasil uji perangkat 

pembelajaran yang dilaksanakan pada 33 siswa memenuhi criteria efektif karena 

81,82% peserta didik mendapatkan nilai akhir lebih dari atau sama dengan75. 

Tabel 8 berikut  adalah uraian dar inilai yang didapat oleh peserta didik. 

 
Tabel 9.  Data Hasil Tes Uji Kompetensi Siswa 

No 
Inisial 

Siswa 

Nilai 

Akhir 
Keterangan No 

Inisial 

Siswa 

Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1 AS 95 Tuntas 18 MAP 85 Tuntas 

2 ADPS 85 Tuntas 19 MFR 92,5 Tuntas 

3 AYS 80 Tuntas 20 NNPA 85 Tuntas 

4 AB 80 Tuntas 21 NBSS 80 Tuntas 

5 AS 77,5 Tuntas 22 NFF 62,5 Tidak Tuntas 

6 ANJ 75 Tuntas 23 PGP 80 Tuntas 

7 BAS 95 Tuntas 24 RRAI 70 Tidak Tuntas 

8 BYJ 92,5 Tuntas 25 RPGS 75 Tuntas 

9 DED 75 Tuntas 26 RAAP 62,5 Tidak Tuntas 

10 DM 77,5 Tuntas 27 RRF 67,5 Tidak Tuntas 

11 DEM 77,5 Tuntas 28 SES 67,5 Tidak Tuntas 

12 HKR 85 Tuntas 29 SOCP 77,5 Tuntas 

13 JNR 65 Tidak Tuntas 30 SAT 75 Tuntas 

14 KSM 80 Tuntas 31 TRAK 77,5 Tuntas 

15 KD 75 Tuntas 32 YJSU 87,5 Tuntas 

16 LAR 75 Tuntas 33 YFA 80 Tuntas 

17 MRSW 77,5 Tuntas     

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Perangkat pembelajaran bercirikan RME dengan media LEGO bricks pada 

materi pola bilangan untuk kelas VIII SMP dinyatakan valid, praktis, dan efektif, 

sehingga secara umum perangkat pembelajaran tidak perlu direvisi. Meskipun 

demikian, beberapa revisi tetap dilaksanakan berdasarkan saran dan komentar 

validator demi penyempurnaan produk. 

Produk yang dikembangkan memiliki kelebihan yaitu (1) perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dirancang agar siswa berperan aktif dalam 

mengkonstruksi konsep mengenai pola bilangan dengan diawali masalah 

kontekstual; (2) masalah konteks/situasi yang digunakan dalam perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan mudah dibayangkan oleh siswa; (3) LKS yang 

dikembangkan memiliki tampilan yang menarik, sehingga dimungkinkan siswa 

menjadi bersemangat dalam mempelajari materi pola bilangan; (4) perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan telah diuji cobakan pada siswa kelas VIII 

dalam satu kelas yang belum menerima materi pola bilangan. Dengan demikian, 
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perangkat pembelajaran yang dikembangkan terbukti memungkinkan untuk 

diterapkan dalam pembelajaran; (5) perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

didasarkan pada permendikbud terbaru dan yang masih berlaku hingga saat ini;  

(6) perangkat pembelajaran ini dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas karena telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Selain itu 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki beberapa kelemahan antara 

lain, (1) perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS bercirikan RME pada 

pokok bahasan pola bilangan disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas VIII 

SMP Negeri 24 Kota Malang, sehingga untuk karakteristik siswa yang berbeda 

perlu dilakukan observasi lebih lanjut; (2) perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan terbatas pada KD 3.1 dan 4.1 kelas VIII Kurikulum 2013. 

Perangkat pembelajaran ini dapat menjadi alternatif perangkat pembelajaran 

pola bilangan di sekolah. Namun dengan beberapa catatan, yaitu (1) sebaiknya 

terdapat penilaian autentik dan non-autentik untuk ranah pengetahuan dan 

keterampilan pada penelitian serupa. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara 

menilai LKS atau memberi kuis untuk setiap pertemuan sebagai tugas portofolio; 

(2) LKS 3 Aktivitas 2 dapat digunakan sebagai materi pengayaan dalam 

pembelajaran; (3) pokokbahasan perangkat pembelajaran ini hanya terbatas pada 

pola bilangan. Oleh karena itu,diharapkan ada pengembangan perangkat 

pembelajaran yang lebih lanjut pada materi lain. 
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Abstrak  
Salah satu problematika yang muncul seiring dengan implementasi kurikulum 2013 

berkaitan dengan asessmen pembelajaran. Penilaian pada kurikulum 2013 

menekankan aspek secara komprehensif melalui tes dan nontes. Pelaksanaannya 

membutuhkan alokasi waktu yang cukup, sehingga seringkali menjadi kendala bagi 

pendidik. Untuk itu, Perlu adanya inovasi yang dikembangkan sehingga proses 

asessmen berjalan efektif. Pengembangan asessmen kemampuan problem solvng 

berbantuan lectora inspire, merupakan produk inovasi asessmen yang memadukan 

model problem solving, yang dikemas melalui instrumen tes. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan asessmen kemampuan problem 

solvng berbantuan lectora inspire di sekolah dasar. Pendekatan penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas V SDN Banyuajuh 2 Kamal Madura. Instrumen yang digunakan 

adalah Lembar observasi, angket, dan tes. Efektifitas dilihat dari indikator 

ketercapaian (1) hasil belajar, (2) lembar observasi keterlaksanaan, (3) respon siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, Kentutasan belajar secara klasikal mencapai 78% 

dengan rata rata 83. Keterlaksanaan pembelajaran mencapai skor 82 dengan kategori 

baik, dan respon siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

menggunakan instrumen asessmen kemampuan problem solvng berbantuan lectora 

inspire mencapai 85% dan berkategori positif. Berdasarkan indikator ketercapaian 

pembelajaran, maka hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar tuntas secara 

klasikal, keterlaksanaan pembelajaran baik, dan respon siswa positif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen asessmen kemampuan problem solvng berbantuan 

lectora inspire efektif diterapkan di sekolah dasar.  

  

Kata Kunci : Asessmen, Efektivitas, Problem Solving,  

 

Assessmen  merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran dan kualitas penilaiannya. Penilaian (assessment) pendidikan perlu 

dilakukan secara profesional karena hasil penilaian pendidikan dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan berbagai keputusan tentang siswa, proses pembelajaran, 

kurikulum dan kebijakan pendidikan  

Seiring dengan perkembangan IPTEK yang selalu bergerak secara 

dinamis,menuntut adanya suatu inovasi pembelajaran dalam pengembangannya,. 

Kurikulum yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan pendidikan yang 

komprehensif; masih lebih menekankan pada aspek pengetahuan, kurang 

memperhatikan aspek sikap. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang 

menggambarkan betapa rendahnya aspek sikap yang dimiliki pelajar di Indonesia. 

Salah satu di antaranya adalah kehidupan para pelajar yang kurang memperhatikan tu-
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gas utamanya sebagai pelajar, yakni belajar. Masih banyak pelajar yang senang 

tawuran, kebut-kebutan di jalanan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak 

bermanfaat bahkan cenderung merugikan orang lain. 

Dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan 

dengan konsep-konsep evaluasi, pengukuran, dan tes yang dalam penerapannya sering 

dilakukan secara simultan. Sebab itu, dalam praktik ketiganya sering tidak dirasakan 

pemisahannya, karena melakukan asesmen berarti telah pula melakukan ketiganya. 

Waktu melaksanakan asesmen guru pasti telah menciptakan alat ukur berupa tes 

maupun nontes seperti soal-soal ujian, observasi proses pembelajaran dan sebagainya. 

Pada awal tahun 2014 ada kebijakan Pemerintah bahwa perlu ada evaluasi 

terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013. Pembelajaran di SD juga sangat relevan 

melalui pembelajaran tematik.  Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan 

pembelajaran holistic. (Trianto, 23;11) Pembelajaran holistic mengandung dua tujuan 

yaitu menghasilkan pembelajaran bermakna yang memaksimalkan kognitif otak kiri 

yang dicapai melalui pengembangan keahlian akademis dan teknis, dan pembelajaran 

yang bermakna menggunakan otak kanan melaui pengembangan social dan 

ketrampilan nilai (Glenn, 2009). Elemen utama pembelajaran holistic adalah 

keterhubungan antara pengalaman dan realitas  dan pembelajaran yang harmoni 

dengan alam (Jafari, et al, 2012).Pembelajaran ini cocok dengan karakteristik siswa 

kelas rendah yang masih dalam tahap operasional konkrit. Dalam proses belajar siswa 

diarahkan untuk terlibat langsung dengan lingkungan yang ada disekitarnya, dengan 

cara  

Pembelajaran tematik sebagai salah satu pendekatan integrasi  secara alami 

menghubungkan fakta-fakta dan ide-ide dalam upaya untuk memahami dunia. Melalui 

jaringan tema, siswa dapat  menghubungkan ide-ide dengan  pengalaman dan 

lingkungan tempat tinggal siswa.  Menyadari pentingnya terintegrasi dalam 

menyongsong kebutuhan belajar ramaja muda pada  abad ke-21 dan mempersiapkan 

mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan di 

era dunia semakin global (Davies, 2011). 

Pembelajaran tematik di kelas awal SD, sangat penting diperhatikan bahwa 

hakikat pembelajaran masih bersifat holistik, dalam arti, bahwa tidak ada batas yang 

jelas antar mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan berdasarkan tema, sebagi pengikat 

hubungan antar materi yang ingin diajarkan. Namun demikian, guru seyogyanya sangat 

memahami, apa yang sedang dipelajari siswa melalui suatu tema tertentu, dan dapat 

memilahnya menjadi data mata pelajaran. Hal ini penting mengingat sistem pelaporan 

di SD berdasarkan mata pelajaran. 

Satu hal lagi yang patut menjadi pedoman guru dalam melakukan asesmen 

adalah bahwa karena siswa kelas awal memiliki karakteristik belajar secara konkrit 

bukan abstrak, maka asesmen alternatif yang dipilih guru hendaknya adalah asesmen 

otentik. Asesmen otentik adalah asesmen nyata, riil, dan secara langsung bermakna 

bagi diri siswa. Sebagai contoh, guru mengases penampilan siswa saat bermain egrang, 

menyanyikan lagu, merangkai vas bunga, mengamati perubahan kecebong menjadi 

katak, dan sebagainya. Asesmen terhadap hal-hal riil tersebut sangat mampu memberi 

gambaran nyata tentang keadaan siswa, dan pada saat yang bersamaan memberikan 

pengalaman langsung pada anak. Ingatlah bahwa dunia anak adalah konkrit, dan akan 

menjadi beban bagi mereka jika pembelajaran dilakukan secara abstrak dimana guru 

menggambarkan pengetahuan tersebut hanya dengan kata-kata. 
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Pada dasarnya asesmen di kelas rendah dan kelas tinggi tidak berbeda, namun 

yang membedakan adalah kemampuan, konsep dasar berpikir, dan ruang lingkup 

materi yang diujikan. Hal itulah yang membuat perbedaan di antara keduanya. 

Perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap asesmen yang akan digunakan. 

(Mulyana, 2005:4.21) Adapun karakteristik asesmen baik di kelas rendah maupun di 

kelas tinggi yaitu. 

1)   Asesmen di kelas rendah, memiliki karakteristik: 

a) materi yang diujikan terbatas dalam ruang lingkup yang diberikan oleh guru 

atau lingkungan yang lebih dekat dengan dirinya; 

b) materi yang disampaikan oleh guru dipahami secara eksplisit, artinya siswa 

memahami materi apa adanya sebagaimana disampaikan oleh guru; 

c) pemahaman materi bersifat verbalistik, yaitu cenderung dihafal daripada 

dipahami; 

d) pengembangan logika sangat sederhana, realistik, dan tidak abstrak. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Banyuajuh 2 Kamal, diperoleh data bahwa 

asessmen yang digunakan  dalam pembelajaran, masih terkendala dalam peyusunaan 

instrumen tes dan non tes, Serta membutuhkan suatu instrumen yang mengakomodir 

kemampuan berfikir siswa secara aktif, sehingga mampu mengaplikasikan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran. Melalui penerapan instrumen asessmen kemampuan 

problem solving yang saya kembangkan, siswa diharapkan mampu belajar secara 

mandiri melalui konsep permasalahan yang disajikan sesuai dengan tahapan problem 

solving secara interaktif. Proses berfikir siswa secara deduktif perlu diterapkan sehingga 

tujuan pembelajaran tematik bisa tercapai. 

Asessmen kemampuan problem solving berbantuan lectora inspire, merupakan 

produk inovasi proses penilaian yang dikembangkan pada pembelajaran tematik dimana 

terdapat sajian materi dan instrumen tes, penilaian diri sendiri yang disajikan dalam satu 

kesatuan menggunakan software lectora inspire. Melalui produk inovasi asessmen ini, 

peneliti ingin mengetahui tingkat keefektivan penggunaanya di sekolah dasar khususnya 

pada pembelajaran tematik.  
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METODE 

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. (Sukmadinata, 2009:53) Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau dan disajikan dalam bentuk kuantitatif 

dengan statistika deskriptif. Adapun yang diselidiki dalam penelitian ini adalah 

beberapa hal yang berkaitan dengan efektivitas penerapan asessmen kemampuan 

problem solving berbasis lectora inspire meliputi : (1) Keterlaksanaan instrumen 

kemampun problem solving berbantuan lectora inspire¸(2) aktivitas siswa (3) Hasil 

belajar siswa, dan (4) respon siswa selama pembelajaran. 

Menurut Sukardi (2012:86) kegiatan analisis data dalam suatu proses penelitian 

umumnya dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu mendeskripsikan data dan 

melakukan uji statistika (inferensi). Kegiatan analisis dalam penelitian ini menggunakan 

deskripsi data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden. Sedangkan apabila data yang diperoleh 

berbentuk kuantitatif atau ditransfer dalam bentuk angka maka cara mendeskripsikan 

data dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Perencanaan Penelitian 

Tahapan ini adalah merancang perangkat pembelajaran  yang mendukung 

pelaksanaan asessmen kemampuan problem solving berbasis lectora inspire. 

Perangkat pembelajaran yang  dirancang meliputi RPP, Instrumen Asessmen 

kemampuan problem solving berbasis lectora. Untuk keperluan penelitian dirancang 

juga instrumen penelitian yaitu lembar keterlaksanaan pembelajaran, angket respon 

siswa, dan soal tes. 

Soal tes yang dimaksud adalah tes hasil belajar untuk sub tema tata surya. 

Tahapan penyusunan soal tes yaitu penentuan tujuan pembelajaran yang dijabarkan 

dalam indikator pencapaian hasil belajar, penentuan kisi-kisi soal tes, penyusunan 

soal tes, dan penentuan pedoman penskoran. Soal tes tercantum di dalam instrumen 

asesmen soal 

2) Pelaksanaan dan Observasi  

Tahapan ini melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang terdapat di 

dalam RPP tematik dengan menerapakan asessmen kemampuan problem solving 

berbantuan lectora inspire. Pelaksanaan Pembelajaran berlangsung selama 2 hari 

dengan beberapa indikator pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung, peneliti 

dibantu dengan observer mengamati keterlaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru kelas. Di akhir pembelajaran siswa diberikan tes akhir pembelajaran untuk 

mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan menggunakan 

instrumen asessmen kemampuan problem solving berbantuan lectora inspire. 

3) Refleksi dan Analisis Hasil Penelitian 

Tahapan refleksi pembelajaran mengkaji keseluruhan pelaksanaan penelitian 

dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga observasi. Dari hasil refleksi 

diperoleh data tentang keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa dan respon 

siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya data diolah dan dianalisis untuk 

mengetahui keefektivan penerapan asessmen kemampuan problem solving 

berbantuan lectora inspire. 
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Instrumen Penelitian 

 Perlu diketahui bahwa instrumen penelitian termasuk kegiatan yang harus dibuat 

secara intensif sebelum peneliti memasuki lapangan. Pada penelitian ini, instrumen 

penelitian dijabarkan sebagai berikut:  

1) Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Instrumen KemampuN 

Problem Solving 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik. Dalam pengamatan, dituliskan kategori skor yang 

muncul dengan menggunakan tanda cek () pada baris dan kolom nilai yang sesuai. 

Penilaian terdiri dari empat kriteria yaitu tidak baik (nilai 1), kurang baik (nilai 2), baik 

(nilai 3), dan sangat baik (nilai 4). 

2) Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengukur respon siswa selama 

pembelajaran menggunakan  instrumen asessmen kemampuan problem solving 

khususnya siswa kelas 5 SDN di Kamal Madura. Pelaksanaan angket respon siswa 

diberikan setelah pembelajaran berlangsung, dengan mengukur tingkat keberhasilan 

siswa 

Respon siswa yang akan menjadi tolak ukur yaitu: 

a. Kemenarikan Siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 

b. Komentar siswa terhadap pelaksanaan kegiatan  

c. Penggunaan Ilustrasi Gambar di dalam instrumen asessmen kemampuan problem 

solving 

d. Penggunaan Bahasa di dalam instrumen problem solving 

3) Tes 

Soal tes digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa 

setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Bentuk tes yang digunakan adalah uraian 

(subjektif). Sebelum soal tes disusun, perlu dibuat kisi-kisi penyusunan instrumen 

tersebut. Berpedoman kepada kisi-kisi yang telah dibuat, kemudian disusunlah butir-

butir pertanyaan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlaksanaan Pembelajaran 

Untuk mengetahui keterlaksanaan  instrumen asessmen yang digunakan maka 

peneliti melakukan analisis terhadap data pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

instrumen kemampun problem solving berbantuan lectora inspire pada setiap 

pertemuan. Paparan data keterlaksanaan pembelajaran setiap pertemuan disajikan 

sebagai berikut. Pada pertemuan I tingkat keterlaksanaan pembelajaran mencapai angka 

80 % dengan kriteria baik, Pertemuan II tingkat keterlaksanaan pembelajaran mencapai 

angka 84% dengan kriteria baik. Berdsarkan hasil kterlaksanaan pembelajaran rata-rata 

mencapai skor 82% dengan kategori baik. Sehingga dapat berdasarkan paparan data 

hasil penelitian bahwa keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan instrumen 

kemampuan problem solving berbantuan lectora inspire berkategori baik 

 

Hasil Belajar siswa 

Data hasil belajar siswa merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil 

kegiatan belajar dan tes evaluasi akhir. Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

hasil tes di dalam instrumen lebih dari atau sama dengan KKM yang telah ditetapkan 

pada sekolah yaitu 75. Tes dilakukan pada pertemuan kedua hari Selasa 20 Juli 2017. 
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Pertemuan I ketuntasan belajar siswa mencapai 74% sedangkan pada pertemuan II 

mencapai 82% Grafik ketercapaian ketuntasan belajar siswa adalah seperti terlihat pada 

Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Grafik Ketercapaian Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Aktivitas Siswa 

Salah satu indikator lain yang menentukan keefektifan instrumen asessmen kemampuan 

problem solving berbasis lectora inspire adalah tingkat aktivitas siswa. 3 orang observer 

mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran. Masing-masing observer mengamati 2 

kelompok. Dari  aktivitas siswa dianalisis dengan teknik presentase. Pengamatan 

aktivitas siswa dilakukan di tiap pertemuan sebanyak empat kali. Pada  pertemuan I 

aktivitas siswa tertinggi membandingkan jawaban/ berdiskusi dengan teman  80%, 

sedangkan aktivitas terendah membaca dan memahami kegiatan berisi masalah di dalam 

modul 55%. Pertemuan II aktivitas tertinggi membandingkan jawaban/ berdiskusi 

dengan teman 80%,  dan aktivitas terendah menyelesaikan masalah 79%. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut, aktivitas siswa di tiap pertemuan memenuhi kategori aktif, 

namun terlihat pada aktivitas ke-1 yaitu membaca dan memahami kegiatan berisi 

masalah dalam instrumen masih belum memenuhi kriteria aktif. Belum terpenuhinya 

kriteria keaktifan siswa disebabkan karena guru kurang sabar dalam menggali gagasan 

siswa, Guru lebih mendominasi pembelajaran sehingga siswa kurang mendapatkan 

kesempatan mengemukakan gagasanya dalam kerja individu dan kelompok. 

Berdasarkan hasil paparan data keaktivan siswa selama pembelajaran, dapat 

dikategorikan  aktif. 

 

Respon Siswa 

Indikator lain dari keefektifan perangkat pembelajaran (modul) yang 

dikembangkan siswa adalah respon siswa. Respon siswa yang diminta di akhir 

pelaksanaan uji coba berkaitan tentang beberapa kriteria. Adapun hasil dari rekapitulasi 

respon siswa selama pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a) Kemenarikan Siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan 85% 

b) Komentar siswa terhadap pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan asessmen 

kemampuan problem solving berbantua lectora inspire 75% 

c) Penggunaan Ilustrasi Gambar di dalam asessmen kemampuan problem solving 

berbantuan lectora inspire 80% 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi angket respon siswa, maka respon siswa  selama 

pembelajaran tergolong positif. 

 

 

                   Dari beberapa tahapan pelaksanaan pembelajaran asessmen kemampuan 

problem solving berbantuan Lectora Inspire maka penerapan perangkat pembelajaran 

tematik di SDN Banyuajuh 2 Kamal sudah efektif diterapkan. Hasil Keterlaksanaan 

guru menerapakan perangkat pembelajaran yang digunakan, rata-rata keterlaksanaan 

guru dalam menerapkan sintak pembelajaran yang ada di dalam RPP mencapai 

presentase 82%. Berdasarkan hasil analisis, keterlaksanaan pembelajaran masuk pada 

kategori baik. Menurut Sanjaya (2010;15) Guru merupakan salah satu yang menentukan 

keberhasilan suatu sistem pembelajaran, hal ini dikarenakan guru merupakan orang 

yang secar langsung berhadapan dengan siswa serta bisa berperan sebagai desainer 

pembelajaran dan implementator.  

                    Selain guru, faktor siswa juga ikut berperan dalam keberhasilan suatu 

sistem pembelajaran. Sikap dan penampilan siswa dalam pembelajaran sangat 

mempengaruhi sistem pembelajaran (Sanjaya, 2009:18). Adakalanya ditemukan siswa 

yang sangat aktif, dan ada pula yang pendiam, dan tidak sedikit pula yang memiliki 

motivasi yang rendah. Semua itu senantiasa akan mempengaruhi proses pembelajaran di 

dalam kelas.. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa penggunaan asessmen 

kemampuan problem solving mampu menstimulus motivasi belajar siswa sehingga 

tertuangkan dalam aktivitas siswa yang aktif selama pembelajaran. 

                   Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran, teramati melalui ketuntasan 

hasil belajar yang tercapai selama pembelajaran. Penggunaan asessmen kemampun 

problem solving berbantuan lectora inspire mampu memberikan konstribusi positif 

terhadap hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar siswa mencapai 78% tuntas secara 

klasikal, dengan rata-rata 83. Tentu hal ini  sangat signifikan sebagai indikator 

keberhasilan pembelajaran tematik sub tema Tata Surya. Selain itu, respon siswa selama 

pembelajaran juga menunjukan hal yang positif selama pembelajaran. Dari keempat 

aspek yang dijadikan indikator dalam mengukur respon siswa, keseluruhannya 

menunjukan respon yang positif. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi keefektifan asessmen kemampuan problem 

solving, maka hasil penerapan asessmen kemampuan problem solving berbasis lectora 

inspire, yang dikembangkan juga dapat dikatakan efektif.  
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah mahasiswa PGSD Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada materi jarak 

melalui penerapan e-learning berbantuan software Wingeom. Kemampuan 

pemecahan masalah matematika mahasiswa PGSD diukur menggunakan tahapan 

pada teknik heuristic yang disampaikan oleh George Polya antara lain: understand 

the problem, devise a plan, carry out the plan, dan look back. Subyek pada 

penelitian ini adalah mahasiswa PGSD UTM semester awal yang memprogram mata 

kuliah Matematika sejumlah 18 orang, mewakili mahasiswa berkemampuan 

akademik tinggi, sedang, dang kurang. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama 

yang merencanakan penelitian,  mengumpulkan data, menganalisis data, serta 

menarik kesimpulan. Data penelitian berupa penyelesaian masalah matematika 

terkait materi jarak yang dikerjakan mahasiswa, hasil wawancara, dan hasil 

pengisian angket. Kemudian data dianalisis dan dilakukan triangulasi teknik untuk 

pengecekan terhadap data yang telah diperoleh. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa PGSD UTM dalam tahap memahami 

masalah, dan merencanakan penyelesaian masalah sudah baik, akan tetapi masih 

kurang pada tahapan melaksanakan rencana penyelesaian dan mengecek kembali 

jawaban atau penyelesaian yang telah diperoleh. Kurangnya ketelitian dan 

pemahaman terhadap konsep prasyarat menghambat mahasiswa untuk memperoleh 

jawaban akhir yang tepat. Hasil analisis berdasarkan transkrip wawancara dan 

pengisian terhadap angket juga menyatakan bahwa mahasiswa masih sering kurang 

teliti dalam mengoperasikan bilangan maupun masih lemahnya mahasiswa dalam 

mengaitkan pengetahuan prasyarat untuk membantu melaksanakan rencana 

penyelesaian yang sudah direncanakan. 

Kata kunci: e-learning, wingeom, pemecahan masalah, jarak 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar (SD). 

Karakteristik mata pelajaran Matematika yang bersifat abstrak menjadikan Matematika tidak 

mudah dipahami oleh siswa SD yang menurut pendapat Piaget, sebagian besar siswa SD masih 

dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Implikasinya, guru harus mampu 

menyajikan materi Matematika yang berisi simbol-simbol abstrak melalui hal-hal konkret yang 

lebih mudah dipahami oleh siswa. Sebagai calon pendidik khususnya di SD, Mahasiswa PGSD 

perlu dibekali konsep-konsep Matematika beserta pembelajarannya untuk siswa SD. Mahasiswa 

PGSD harus mampu menguasai konsep-konsep Matematika dan berlatih mengembangkan 

nalarnya agar terbiasa dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil 

observasi di lapangan, mahasiswa PGSD UTM sebagian besar bukan dari jurusan IPA dan 
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memiliki latar belakang di jenjang sekolah sebelumnya yang tidak menyukai mata pelajaran 

Matematika. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan tugas mereka nantinya sebagai pendidik di 

SD yang juga harus menyampaikan mata pelajaran Matematika.  

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa PGSD UTM, terdapat 

beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka kurang berminat belajar Matematika antara lain 

karena mindset yang terbentuk dalam benak mahasiswa bahwa Matematika adalah pelajaran 

yang sulit dipahami, biasanya pendidiknya kurang ramah (killer) dan model pembelajaran yang 

digunakan cenderung monoton dengan menghafal rumus dan mengerjakan latihan soal. Terlebih 

lagi jika soal yang diberikan berbentuk soal cerita. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang 

besar bagi dosen pengampu mata kuliah Matematika di PGSD UTM khususnya, untuk dapat 

merubah mindset mahasiswa menjadi positif terhadap Matematika. Pembelajaran yang variatif 

tentunya juga diperlukan agar mahasiswa tidak jenuh dengan pembelajaran Matematika serta 

dapat menjadi inspirasi bagi mereka saat mereka mengajar di SD nantinya. 

Salah satu kemampuan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa PGSD selain kemampuan 

dalam menguasai metode dan model-model pembelajaran untuk mengajarkan Matematika 

adalah kemampuan pemecahan masalah Matematika. M enurut Nissa dan Lestari (2015) 

menyatakan bahwa agar guru-guru matematika memiliki kecakapan dalam pemecahan 

masalah (problem solving), maka perlu dibentuk sejak awal sebelum mereka menjadi guru 

praktisi di kelas. Sehingga sangat penting untuk menjadikan mahasiswa calon guru 

matematika sebagai perhatian utama yang harus terlebih dahulu dievaluasi kemampuan 

problem solvingnya sebelum siswa-siswa yang akan diberi pembelajaran oleh guru tersebut.  

Muhsetyo (2012:1.13) menyatakan salah satu bentuk pertanyaan yang membutuhkan 

pemecahan masalah adalah pertanyaan dalam bentuk soal cerita (verbal/ word problems). 

Seseorang dikatakan mampu menyelesaikan soal cerita jika mampu memahami masalah, 

mampu memilih algoritma atau prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut, 

dan menggunakan algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan masalah. Polya (dalam 

Muhsetyo, 2012) menjelaskan bahwa teknik heuristic atau teknik bantuan untuk menemukan 

penyelesaian masalah meliputi (a) understand the problem, (b) devise a plan, (c) carry out 

the plan, dan (d) look back. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk 

menilai tahapan pemecahan masalah pada soal cerita yang diberikan menggunakan 

empat tahapan Polya tersebut.    
 Kemampuan pemecahan masalah melalui soal cerita yang diberikan kepada mahasiswa 

perlu dirangkai dalam suatu pembelajaran yang menyenangkan. Barnawi (2012:114) pernah 

menegaskan bahwa pendidik dewasa ini harus mampu merancang, mengarahkan, dan 

membuat pembelajaran untuk generasi masa depan menjadi generasi digital. Oleh sebab 

itu, penggunaan media komputer dalam bidang pendidikan terutama pada proses 

kegiatan belajar mengajar sudah mulai digalakkan di berbagai lembaga pendidikan, 

khususnya di Perguruan Tinggi. Salah satu pembelajaran yang sedang digalakkan saat ini di 

Perguruan Tinggi adalah E-Learning. E-learning biasa disebut pula dengan istilah online 

learning, virtual learning, distributed learning, networked atau web-based learning. Semua 

mengacu pada makna yang sama dan dalam penerapannya akan menggunakan teknologi 

komputer seperti intranet dan internet. Menurut Mutia dan Leonard (2013) menyatakan bahwa 

melalui e-learning paradigma pembelajaran telah berubah, yang semula berpusat pada pendidik 

(teacher centered learning) menjadi berpusat pada peserta didik (student centered learning). 

Horton (dalam Mutia dan Leonard, 2013:279) mendefinisikan “E-learning is the use of 

information and computer technologies to create learning experiences”. Pendapat Horton 

tersebut dapat diartikan bahwa e-learning sebagai segala bentuk penggunaan informasi dan 

teknologi komputer untuk menciptakan pengalaman belajar. Definisi ini menekankan bagaimana 

pengalaman belajar diformulasikan, diorganisir, dan diciptakan melalui perangkat e-learning.  
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Edmodo merupakan salah satu aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk penerapan 

e-learning. “Learn anywhere. Stay connected to your classroom, collaborate, and share content 

from your mobile device.” Dari slogan aplikasi edmodo ini diperoleh pengertian bahwa 

pembelajaran dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dengan menggunakan device apapun yang 

mendukung. Pengoperasian edmodo cukup mudah untuk digunakan oleh mahasiswa dan selain 

dapat diinstall di laptop, aplikasi edmodo juga dapat diinstall di smartphone mahasiswa 

sehingga mudah dibawa kemanapun.  

Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer (menggunakan software) dapat 

menarik peserta didik/mahasiswa, termasuk salah satunya pada materi geometri. Beberapa 

software yang dapat digunakan oleh pendidik/dosen untuk melakukan pembelajaran pada materi 

geometri salah satunya adalah Wingeom. Program Wingeom adalah salah satu software yang 

dapat digunakan untuk membantu penyajian pembelajaran geometri dimensi dua dan dimensi 

tiga. Program Wingeom ini dibuat oleh Richard Parris. Program ini dijalankan under windows. 

Secara umum ada dua versi Wingeom, yaitu yang dijalankan dengan Windows 3.1 (versi 

compile terakhir: 2 Agustus 2001) dan yang dijalankan dengan Windows 95/98/ME/2K/Vista 

dan versi compile 4 April 2008 (Rudhito, 2008:2). Program Wingeom yang dibahas dan 

digunakan untuk pembelajaran pada penelitian ini adalah versi compile 4 April 2008. Fasilitas 

program Wingeom cukup lengkap, baik untuk dimensi dua maupun dimensi tiga. Salah satu 

fasilitas yang menarik yang dimiliki program ini adalah fasilitas animasi yang begitu mudah. 

Misalnya benda-benda dimensi tiga dapat diputar, sehingga visualisasinya bisa terlihat jelas. 

Melalui penerapan e-learning berbantuan software Wingeom, peneliti ingin menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah Matematika melalui  permasalahan berbentuk soal cerita yang 

diupload di edmodo pada grup kelas Matematika  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian adalah 

mahasiswa PGSD, Universitas Trunojoyo Madura sejumlah 18 mahasiswa dari dua kelas yang 

memprogram mata kuliah Matematika yang terdiri dari 3 mahasiswa berkemampuan akademik 

tinggi dari kelas C, 3 mahasiswa berkemampuan akademik sedang dari kelas C, 3 mahasiswa 

berkemampuan akademik rendah dari kelas C, 3 mahasiswa berkemampuan akademik tinggi 

dari kelas D, 3 mahasiswa berkemampuan akademik sedang dari kelas D, serta 3 mahasiswa 

berkemampuan akademik rendah dari kelas D. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen utama yang akan merencanakan, merancang, melaksanakan, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menarik kesimpulan, dan membuat laporan penelitian. 

Data hasil penelitian berupa data deskriptif, meskipun ada data yang sifatnya nominal 

tetapi hanya bersifat melengkapi dan akan dijabarkan sesuai dengan kejadian yang terjadi dalam 

penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan kata lain dalam proses pencarian data 

bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian, 

namun lebih ke arah pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah 

dikumpulkan. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban atau uraian mahasiswa 

dalam menyelesaikan masalah jarak yang telah diberikan melalui penerapan e-learning. Uraian 

hasil penyelesaian oleh mahasiswa tersebut kemudian dianalisis apakah sudah memenuhi 

keempat tahapan penyelesaian masalah Polya ataukah belum. Pada penelitian ini analisis data 

menggunakan tahapan pada model Miles dan Huberman (Sugiono, 2016:337) yaitu: 1) reduksi 

data (data reduction), 2) penyajian data (data display), 3) penarikan kesimpulan (conclusion). 

Data yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan data hasil wawancara dan hasil angket yang 

diberikan kepada subjek penelitian melalui triangulasi teknik.  

Data hasil wawancara berupa informasi dari subyek wawancara yaitu mahasiswa, 

meliputi (1) tahapan penyelesaian masalah yang berbentuk soal cerita oleh mahasiswa dan 
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pemahaman siswa tentang materi jarak pada dimensi tiga, (2) kesulitan yang dirasakan 

mahasiswa saat mempelajari materi jarak dalam dimensi tiga dengan penerapan e-learning 

berbantuan software Wingeom, dan (3) respon mahasiswa terhadap pembelajaran penerapan e-

learning berbantuan software Wingeom. 

 

 

 

Persentase hasil pekerjaan benar oleh mahasiswa kemudian dikonversi ke dalam kriteria 

kemampuan pemecahan masalah yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 

Kriteria Kemampuan Pemecahan Masalah 
Interval Kriteria 

 Sangat Baik 

 Baik 

 Cukup 

 Kurang 

 Sangat Kurang 

Sedangkan data wawancara dan data angket dianalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi 

yang mengungkapkan tahapan penyelesaian masalah oleh mahasiswa terhadap jawaban yang 

telah dikerjakan menggunakan langkah-langkah tahapan penyelesaian masalah Polya, selain itu, 

dari hasil wawancara dan angket dapat diketahui kendala dan respon mahasiswa terhadap 

penerapan e-learning menggunakan edmodo berbantuan software Wingeom. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penyelesaian masalah yang telah diupload mahasiswa pada saat 

penerapan e-learning  terkait materi jarak pada dimensi tiga melalui edmodo dengan bantuan 

Wingeom, diperoleh hasil pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2 

Skor Hasil Penyelesaian Masalah 

No Nama Skor  Penyelesaian Masalah (%) 

  Jarak antara dua titik Jarak titik ke garis Jarak titik ke bidang 

1 M1 100% 75% 75% 

2 M2 100% 75% 100% 

3 M3 25% 75% 25% 

4 M4 100% 100% 100% 

5 M5 100% 100% 75% 

6 M6 75% 100% 50% 

7 M7 100% 25% 50% 

8 M8 100% 100% 100% 

9 M9 100% 100% 50% 

10 M10 100% 25% 75% 

11 M11 100% 25% 50% 

12 M12 100% 100% 100% 

13 M13 25% 100% 50% 

14 M14 100% 100% 100% 

15 M15 25% 50% 50% 

16 M16 50% 75% 75% 

17 M17 100% 100% 100% 

18 M18 100% 50% 75% 

Rata-rata (%) 

per materi 
83,33% 76,39% 72,22% 
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Rata-rata (%) 77,31% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada materi jarak antara dua titik 83,33% subjek penelitian 

menyelesaikan masalah dengan kategori sangat baik. Sebagian besar empat tahapan 

penyelesaian masalah sesuai pendapat George Polya terlaksana mulai (a) understand the 

problem, (b) devise a plan, (c) carry out the plan, dan (d) look back. Hanya beberapa mahasiswa 

yang masih kurang sempurna dalam proses penyelesaian masalah. Gambar 1 berikut ini adalah 

salah satu contoh penyelesaian masalah oleh mahasiswa untuk permasalahan pertama terkait 

jarak antara dua titik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh penyelesaian masalah menentukan jarak lampu dengan pojok 

tenda oleh M5 

Tahapan penyelesaian yang dilaksanakan oleh M5 pada tahapan memahami masalah 

terlihat dari hasil pekerjaan di atas. M5 membuat sketsa dari kondisi permasalahan yang 

ditanyakan menggunakan bantuan software Wingeom kemudian menyatakan bahwa 

permasalahan pertama adalah M5 harus menentukan  jarak lampu dengan pojok tenda. M5 

membuat rencana penyelesaian dengan menarik garis antara dua titik dan menggunakan teorema 

Pythagoras untuk membantu menentukan panjang ruas garisnya karena setelah membuat sketsa 

M5 memperoleh bangun datar berupa segitiga siku-siku. M5 juga melakukan rencana 

penyelesaian dengan benar. M5 juga mengecek kembali penyelesaian hal ini terlihat dari adanya 

kesimpulan didukung oleh data hasil wawancara peneliti dengan M5 bahwa M5 melakukan 

review untuk mengecek kembali penyelesaian masalah yang diberikan.  

M17 memiliki cara untuk menyelesaikan masalah terkait materi jarak antara dua titiik 

yang berbeda dengan M5. M17 menggunakan bantuan pada menu meas yang ada pada software 

Wingeom untuk menentukan secara langsung ukuran panjang garis yang dimaksud dengan 

membuat sketsa kondisi permasalahannya terlebih dahulu. Empat tahapan penyelesaian masalah 

Polya juga dilaksanakan oleh M17. Peneliti mengecek langkah-langkah Polya apakah digunakan 

dalam menyelesaikan masalah melalui pertanyaan pada saat wawancara dan isi angket M17. 

Peneliti mencocokkan data hasil penyelesaian M17 dengan hasil wawancara dan angketnya. 

Pada gambar 2 yang merupakan penyelesaian masalah oleh M17 dapat dilihat bahwa M17 

langsung menggunakan bantuan menu meas sehingga secara otomatis ukuran EB, EA, ED, EC 

secara otomatis keluar yaitu sebesar 4,12311 meter. Sehingga M17 dapat langsung menentukan 
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panjang tali minimum yang digunakan untuk menghubungkan antara ujung tongkat yang 

digunakan untuk mendirikan tenda dengan masing-masing pojok tanah. Selain itu, pada saat 

menentukan jarak antara lampu dengan pojok tanah dapat terlihat bahwa M17 juga 

menggunakan menu meas sehingga langsung dapat diperoleh jarak lampu ke pojok tanah yang 

diwakili oleh HB adalah 3,46410 meter.  

Pada penerapan e learning ini peneliti menginginkan agar mahasiswa dapat 

mengeksplorasi cara-cara penyelesaian masalah sehingga mahasiswa terbiasa untuk kreatif 

dalam mencari berbagai alternatif solusi saat mendapatkan masalah. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran Matematika yaitu salah satunya untuk membentuk mahasiswa yang mampu 

berfikir logis dan kreatif. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan e-learning, peneliti mendesain 

lembar kerja mahasiswa dan menyiapkan buku panduan penggunaan software wingeom 

kemudian diupload pada grup edmodo kelas Matematika untuk dipelajari dan dikerjakan oleh 

mahasiswa. Hal tersebut ternyata dilaksanakan dengan baik oleh M17 seperti terlihat pada 

Gambar 2. M17 mempunyai alternatif solusi yang lebih cepat karena dia mempelajari secara 

mendalam petunjuk yang ada pada penggunaan software edmodo sehingga dia menemukan 

penyelesaian yang cepat untuk menentukan jarak antara dua titik yang dikemas dalam soal 

cerita menggunakan menu meas. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap M17 dan 

menanyakan terkait adakah cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, kemudian M17 menjelaskan menggunakan cara penerapan teorema Pythagoras 

akan tetapi karena M17 merasa ada cara yang lebih mudah dan cepat bagi dia sehingga M17 

menggunakan bantuan menu meas untuk menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Penyelesaian masalah menentukan jarak oleh M17 

 Sebagian kecil mahasiswa tidak memberikan penyelesaian masalah yang tepat pada 

permasalahan menentukan materi jarak antara dua titik. Kesalahan yang dialami dikarenakan 

kurangnya ketelitian dalam mengoperasikan bilangan yaitu pada saat mengkuadratkan bilangan 

akar masih belum tepat. 

 Melalui wawancara M12 menyatakan bahwa langkah M12 dalam menyelesaikan 

masalah yang diberikan pada materi jarak antara titik ke garis yang pertama yaitu dengan cara 

menentukan titik tengah dari ruas garis “EF”. M12 membuat titik tengah yang diberi lambang 

“J”, lalu M12 menarik garis tegak lurus antara titik “I” dan “J” seperti pada Gambar 3, sehingga 

terbentuk sebuah garis “IJ”. Menurut M12, IJ adalah panjang ruas garis terpendek yang 

menghubungkan antara titik I ke garis EF yang menunjukkan panjang kabel terpendek yang 

dibutuhkan untuk menghubungkan dengan sisi langit-langit kamar. Jadi panjang kabel terpendek 
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yang diperlukan adalah setengah dari panjang sisi ruangan kamar yaitu 5 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penyelesaian masalah menentukan jarak titik ke garis oleh M12 

Pada materi jarak antara titik dan garis, M12 juga menggunakan menu meas pada 

software Wingeom. Hal tersebut terlihat pada pekerjaan M12 dalam menyelesaikan materi 

terkait jarak antara titik dan garis pada Gambar 4. M12 mendeskripsikan langkah 

penyelesaiannya dengan membuat gambar kubus terlebih dahulu, lalu M12 membentuk 

potongan diagonal alas dengan lambang “I” dan diagonal atap dengan lambang “J”. Setelah itu 

M12 membuat titik di tengah garis “BC” yang diberi lambang “K”. Lalu M12 menghubungkan 

titik “J” dan “K” hingga membetuk garis “JK”. Setelah itu, M12 membuat titik tengah antara 

garis “JK” yang dilambangkan dengan huruf “L”. Setelah itu saya dapat menentukan jarak 

antara titik “I” ke garis “JK”, yaitu sebesar 5,59017 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penyelesaian masalah menentukan jarak titik ke garis kedua oleh M12 

 Rata-rata penyelesaian masalah materi jarak titik ke garis dalam kategori baik. Akan 

tetapi, beberapa mahasiswa mengalami kesalahan dalam menentukan jarak titik ke garis pada 

permasalahan kedua dikarenakan kurang teliti dalam menentukan panjang garis yang tegak 

lurus yang menghubungkan titik dan garis yang dimaksud. Beberapa mahasiswa tidak 

menguasai benar konsep prasyarat yaitu teorema Pythagoras dan proyeksi titik ke garis sehingga 

memperoleh hasil penyelesaian masalah yang kurang benar. 

 Pada materi jarak titik ke bidang, mahasiswa PGSD UTM paling banyak melakukan 

kesalahan seperti kurang teliti dalam menerjemahkan permasalahan ke dalam bentuk sketsa 
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gambar seperti yang terlihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sketsa gambar permasalahan jarak titik ke bidang yang pertama oleh M3 

 M3 melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan permasalahan yang diberikan 

yaitu kurang tepat dalam meletakkan titik T (dalam soal letak t seharusnya berada pada 

perpanjangan ruas garis CG sehingga CG = GT). Kesalahan yang dilakukan oleh M3 di awal 

tersebut mengakibatkan kesalahan dalam penentuan penyelesaian masalah. Padahal rencana 

penyelesaian yang direncanakan oleh M3 sudah tepat. Rencana penyelesaian yang dilakukan 

oleh M3 terlihat seperti pada Gambar 6 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rencana penyelesaian masalah titik ke bidang oleh M3 

 

 Penyelesaian masalah titik ke bidang yang dilakukan M3 menjadi kurang benar 

dikarenakan kesalahan dalam merepresentasikan permasalahan di awal seperti pada Gambar 7. 

M3 menggunakan bantuan menggunakan konsep prasyarat yaitu membandingkan luas segitiga 

akan tetapi karena sketsa gambar yang dibuat kurang benar akibat kurang teliti dalam 

meletakkan titik sehingga jawaban akhir juga kurang benar. Selain itu, ada sedikit kesalahan 

dalam penulisan simbol yaitu XC tertulis X.C. 
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Gambar 7. Penyelesaian masalah titik ke bidang oleh M3 

 

 Beberapa kesalahan yang dilakukan mahasiswa pada penyelesaian masalah terkait 

materi titik ke bidang antara lain, 22% mahasiswa kurang tepat dalam menentukan proyeksi titik 

ke bidang secara benar dan 27,78% mahasiswa kurang teliti dalam melakukan operasi bilangan. 

Dengan demikian tahapan penyelesaian masalah Polya dalam penyelesaian masalah terkait 

menentukan jarak titik pada dimensi tiga oleh mahasiswa PGSD UTM mengalami beberapa 

kendala, akan tetapi dalam membuat sketsa gambar permasalahan, mahasiswa menyatakan 

bahwa mereka merasa terbantu dengan menggunakan software Wingeom berdasarkan dari hasil 

wawancara dan pengisian angket. Hal ini sesuai dengan kelebihan yang diutarakan pada 

panduan penggunaan software Wingeom yaitu gambar/animasi yang digunakan visualisasinya 

dapat terlihat jelas dan dapat diputar ke segala arah sehingga dapat dilihat dari berbagai macam 

sudut pandang. Penggunaan aplikasi edmodo yang dapat diinstall di smartphone mahasiswa 

juga cukup membantu mereka untuk belajar dimanapun mereka berada. Mahasiswa juga 

menyatakan bahwa mereka merasa senang karena model e-learning berbantuan software 

Wingeom masih baru bagi mereka dan mejadikan mereka tidak bosan belajar Matematika. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan di atas, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan mahasiswa PGSD UTM dalam tahap memahami masalah, dan merencanakan 

penyelesaian masalah tergolong dalam kategori baik  

2. Kemampuan mahasiswa pada tahapan melaksanakan rencana penyelesaian dan mengecek 

kembali jawaban atau penyelesaian yang telah diperoleh masih perlu peningkatan. 

Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu ketelitian dalam mengoperasikan 

bilangan, ketelitian dalam penggunaan satuan yang benar, serta pemahaman terhadap 

konsep prasyarat seperti teorema Pythagoras, luas segitiga, proyeksi titik pada garis, dan 

proyeksi titik pada bidang. 

 

Saran bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini dapat melakukan penelitian 

pada materi geometri yang lain divariasikan dengan menggunakan metode atau model 

pembelajaran yang sesuai. 
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