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Abstract 

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang Sekolah Dasar 

(SD) sampai Pergurunan Tinggi. Tujuan mempelajari matematika adalah untuk 

memberikan tekanan pada penataan nalar dan pembentukan sikap peserta didik serta 

juga memberi tekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika. Pembelajaran 

matematika di perguruan tinggi bukan hanya menghafal atau menerapkan secara 

sederhana rumus matematika yang telah diketahui saja, namun memerlukan 

Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi yang akan bermanfaat untuk diri 

mahasiswa. Salah satu bagian dari Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi 

adalah kemampuan koneksi matematisyang merupakan suatu alat yang penting untuk 

matematika dan kehiduan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis adalah 

kemampuan mengaitkan konsep–konsep matematika baik antar konsep matematika itu 

sendiri (dalam matematika) maupun mengaitkan konsep matematika dengan bidang 

lainnya (luar matematika), yang meliputi: koneksi antar topik matematika, koneksi 

dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari.Kemampuan 

koneksi matematis diperlukan mahasiswa karena matematika merupakan satu kesatuan, 

di mana konsep yang satu berhubungan dengan konsep yang lain. Atau dengan 

perkataan lain untuk mempelajari suatu konsep tertentu dalam matematika diperlukan 

prasarat dari konsep-konsep yang lain. Brain- Based Learning Berbantuan Web adalah 

suatu pembelajaran yang merupakan gabungan dari pembelajaran berbasis otak dan 

penggunaan website sebagai medianya. Dengan brain-based learning, kerja otak 

manusia dapat dioptimalkan sehingga kemampuan koneksi matematismahasiswa 

diharapkan juga dapat berkembang secara optimal. Penggunaan website sangat 

membantu dalam pembelajaran. Web membuat pembelajaran dapat diakses kapan saja, 

di mana saja dan oleh siapa saja. Pendayagunaan komputer dan web dalam 

pembelajaran matematika juga sangat bermanfaat, bukan hanya sebagai alat dalam 

penyelesaian masalah-masalah matematika, tetapi juga memberikan bantuan tentang 

cara penyampaian materi matematika itu sendiri dengan cara-cara yang menarik, 

menantang dan memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Selain itu dengan 

penyampaian masalah dengan menggunakan web dan komputer dapat lebih “hidup”, 

serta membantu peserta didik mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari.  
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PENDAHULUAN 

Sekolah harus dapat menjadi tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik secara 

optimal sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat sesuai yang dijelaskan 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Pergurunan Tinggi adalah matematika. 

Menurut Ruseffendi (1990:9) matematika diajarkan di sekolah karena memang berguna; 

berguna untuk kepentingan matematika itu sendiri dan memecahkan persoalan dalam 

masyarakat.Dengan mempelajari matematika peserta didik diharapkan dapat mempunyai 

kemampuan yang cukup handal untuk menghadapi berbagai macam masalah yang timbul di 

dalam kehidupan nyata. Tujuan mempelajari matematika adalah untuk memberikan tekanan 
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pada penataan nalar dan pembentukan sikap peserta didik serta juga memberi tekanan pada 

keterampilan dalam penerapan matematika.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa mempelajari matematika sangat 

bermanfaat untuk peserta didik. Namun demikian skor Indonesia dalam Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011 menunjukkan penurunan jika 

dibandingkan tahun 2007. Untuk perempuan skor TIMSS tahun 2007 sebesar 399 kemudian 

mengalami penurunan menjadi 392 pada tahun 2011. Penuruan skor tersebut mungkin 

disebabkan karena kurangnya kemampuan berpikir matematis pada diri siswa termasuk di 

dalamnya Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi. Kemampuan Berpikir Matematis 

Tingkat Tinggi pada diri peserta didik baik siswa maupun mahasiswa tidak muncul begitu saja 

melainkan perlu dikembangkan. 

Mahasiswa yang belajar di Jurusan Matematika hendaknya sudah dilatih untuk memiliki 

Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi yang baik sejak semester awal duduk di 

bangku perguruan tinggi. Pembelajaran matematika di perguruan tinggi bukan hanya menghafal 

atau menerapkan secara sederhana rumus matematika yang telah diketahui saja, namun 

memerlukan Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi yang akan bermanfaat untuk diri 

mahasiswa (Dwijanto, 2007; Sumarmo, 2005). Salah satu kemampuan matematis yang termasuk 

dalam Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi adalah kemampuan koneksi matematis. 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep–konsep 

matematika baik antar konsep matematika itu sendiri (dalam matematika) maupun mengaitkan 

konsep matematika dengan bidang lainnya (luar matematika), yang meliputi: koneksi antar topik 

matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu kemampuan koneksi matematis pada diri mahasiswa hendaknya sudah ditanamkan 

dan dibiasakan mulai sejak dini. Kemampuan koneksi matematis diperlukan mahasiswa karena 

matematika merupakan satu kesatuan, di mana konsep yang satu berhubungan dengan konsep 

yang lain. Atau dengan perkataan lain untuk mempelajari suatu konsep tertentu dalam 

matematika diperlukan prasarat dari konsep-konsep yang lain.  Selain itu sebagai mata pelajaran 

yang mempunyai fungsi sebagai alat bantu (Ruseffendi, 1990:8), matematika juga dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat juga digunakan untuk melayani berbagai 

disiplin ilmu, antara lain fisika, kimia dan ekonomi. 

Brain-Based Learning adalah suatu pembelajaran yang mengoptimalkan kerja otak 

manusia. Seperti yang telah diketahui bahwa pembelajaran yang baik adalah menganggap 

peserta didik dalam hal ini mahasiswa sebagai individu yang unik dengan tingkat kecerdasan 

yang berbeda-beda. Selain itu di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

disebutkan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi adalah pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa yang memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang. 

Brain-Based Learning dapat memfasilitasi semua mahasiswa dengan tingkat kecerdasan yang 
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berbeda tersebut terangkum dalam gaya pembelajaran yang sama serta berpusat pada peserta 

didik dalam hal ini mahasiswa. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Wilson & Spears (2009:1) 

yang menyatakan Brain-Based Learning adalah suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap 

pembelajaran yang berdasar pada kerja otak yang menyarankan otak kita belajar secara alami. 

Selain itu menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan, siswa yang diberikan Brain-Based 

Learning menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kemampuan koneksi matematisnya 

dibandingkan siswa yang diberikan pembelajaran konvensional.Dengan demikian diharapkan 

dengan menggunakan Brain-Based Learning kemampuan koneksi matematis mahasiswadi atas 

dapat juga berkembang secara optimal. 

Pembelajaran berbantuan Website adalah suatu pembelajaran yang menggunakan bantuan 

website sebagai medianya. Salah satu ciri dari pembelajaran berbantuan Website adalah belajar 

insidental. Penggunaan Website yang termasuk Information Communication Technology(ICT) 

telah turut pula memberikan banyak alternatif media, model dan metode pembelajaran. Dari 

media pembelajaran yang semula menggunakan papan tulis dan kapur beralih ke penggunaan 

komputer, LCD, kamera video digital dan lainnya serta dari metode pembelajaran yang semula 

bertatap muka secara langsung sedikit demi sedikit bergerak menuju ke pembelajaran virtual 

dalam bentuk e-learning, model pembelajaran jarak jauh, teleconferencing atau video 

conferencingyang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja (Kusumah, 

2011). 

Dengan menggunakan pembelajaran berbantuan Website ini, dosen dapat mengunggah 

peta konsep, tujuan pembelajaran dan beberapa pertanyaan apersepsi dalam suatu situs atau 

website, sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya sebelum perkuliahan berlangsung. Hal ini 

dimaksudkan agar mahasiswa telah mempersiapkan diri sebelum kuliah berlangsung sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu dengan penggunaan website, 

mahasiswa dapat mengakses materi sesering yang dibutuhkan agar bisa mengulang materi yang 

belum dipahami. Berdasarkan uraian di atas makalah ini akan membahas tentang Upaya 

Peningkatan Kemampuan Koneksi Mahasiswa Melalui Brain-Based Learning Berbantuan Web. 

 

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep–konsep 

matematika baik antar konsep matematika itu sendiri (dalam matematika) maupun mengaitkan 

konsep matematika dengan bidang lainnya (luar matematika), yang meliputi: koneksi antar topik 

matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari.   

Ada dua tipe koneksi matematis menurut NCTM (1989:146) yaitu modeling connections 

dan mathematical connections. Modeling connections merupakan hubungan antara situasi 

masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi 
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matematisnya, sedangkan mathematical connections adalah hubungan antara dua representasi 

yang ekuivalen, dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. 

Kemampuan koneksi matematis diperlukan mahasiswa karena matematika merupakan 

satu kesatuan, di mana konsep yang satu berhubungan dengan konsep yang lain. Atau dengan 

perkataan lain untuk mempelajari suatu konsep tertentu dalam matematika diperlukan prasarat 

dari konsep-konsep yang lain. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Ruseffendi (2006) yang 

mengatakan bahwa salah satu hal penting mengapa mahasiswa perlu diberikan latihan-latihan 

yang berkenaan dengan soal-soal koneksi adalah bahwa dalam matematika setiap konsep 

berkaitan satu sama lain seperti dalil dengan dalil, antara teori dengan teori, antara topik dengan 

topik, antara cabang matematika. Oleh karena itu agar mahasiswa berhasil belajar matematika, 

mahasiswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan itu (melakukan 

koneksi). Sebagai contoh koneksi antar topik matematika, dalam segitiga Pascal. Topik ini 

memiliki koneksi dengan topik himpunan dalam mencari himpunan bagian beserta anggotanya 

atau bisa memiliki koneksi dengan topik polinomial untuk menentukan koefisien dan 

pangkatnya. 

NCTM (dalam Sugiman 2008:3) menyatakan bahwa matematika bukan kumpulan dari 

topik dan kemampuan yang terpisah-pisah, walaupun dalam kenyataannya pelajaran matematika 

sering dipartisi dan diajarkan dalam beberapa cabang.Matematika merupakan ilmu yang 

terintegrasi. Memandang matematika secara keseluruhan sangat penting dalam belajar dan 

berfikir tentang koneksi diantara topik-topik dalam matematika. Apabila mahasiswa mampu 

mengkaitkan ide-ide matematika maka pemahaman matematikanya akan semakin dalam dan 

bertahan lama karena mereka mampu melihat keterkaitan antar topik dalam matematika, dengan 

konteks selain matematika, dan dengan pengalaman hidup sehari-hari (NCTM dalam Sugiman, 

2008:2). Bahkan koneksi matematis sekarang dengan matematika jaman dahulu, misalkan 

dengan matematika zaman Yunani, dapat meningkatkan pembelajaran matematika dan 

menambah motivasi mahasiswa (Banihashemi dalam Sugiman, 2008:2). 

 

BRAIN-BASED LEARNING  

Brain-Based Learning adalah suatu pembelajaran yang berdasarkan struktur dan cara 

kerja otak, sehingga kerja otak dapat optimal. Otak dikatakan bekerja secara optimal jika semua 

potensi yang dimilikinya dapat teroptimalkan dengan baik. Pembelajaran berbasis kemampuan 

kerja otak mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak manusia dan bagaimana otak 

dipengaruhi oleh lingkungan karena sebagian besar otak kita terlibat dalam hampir semua 

tindakan pembelajaran (Jensen, 2008). 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memperlakukan peserta didik dalam 

hal ini mahasiswa sebagai individu yang unik dengan tingkatan kecerdasan yang berbeda. 

Manusia secara virtual memiliki DNA yang sama kurang lebih 99,5 persen bagian tubuhnya. 
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Akan tetapi, angka 0,5 persen yang unik membuat setiap manusia menjadi berbeda (Jensen, 

2008:212). Jensen (2008:229) juga mengatakan sebagai pembelajar (mahasiswa) kita tidak 

memiliki gaya yang pembelajaran yang ditentukan secara genetik atau menjadi satu-satunya 

gaya pembelajaran. Oleh karena itu dosen harus mampu mengupayakan suatu pendekatan yang 

dapat memfasilitasi semua mahasiswa dengan keunikan mereka masing-masing. 

Brain-Based Learning dapat memfasilitasi semua mahasiswa dengan tingkat kecerdasan 

yang berbeda tersebut terangkum dalam gaya pembelajaran yang sama serta berpusat pada 

mahasiswa (Cigman & Davis, 2008). Hal ini bersesuaian dengan pendapat Wilson & Spears 

(2009:1) yang menyatakan Brain-Based Learning adalah suatu pendekatan yang menyeluruh 

terhadap pembelajaran yang berdasar pada kerja otak yang menyarankan otak kita belajar secara 

alami. Sehingga diharapkan dengan menggunakan Brain-Based Learning kemampuan koneksi 

matematis mahasiswa dapat juga berkembang secara optimal. Dua hal yang paling penting 

untuk diingat dalam membangun sebuah pendekatan gaya pembelajaran berbasis kemampuan 

otak yang sukses adalah (1) memberikan berbagai pendekatan berbeda; (2) menawarkan pilihan 

(Jensen, 2008:229).  

 

PEMBELAJARAN BERBANTUAN WEB 

Pembelajaran berpusat pada guru yang menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber 

informasi, kelas yang formal, suasana hening serta penggunaan papan tulis sebagai sarana utama 

dalam proses pembelajaran sudah bukan jamannya lagi. Pembelajaran dengan menggunakan 

sistem seperti di atas dianggap mempunyai banyak kelemahan serta kurang baik untuk 

pengembangan diri dan intelektual siswa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari akan hal ini. Melalui Rancangan 

Kurikulum terbaru yaitu Kurikulum 2013 menyatakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) atau Information Communication Technology (ICT) sebagai menjadi media semua mata 

pelajaran (Kemendikbud, 2012:24). Dengan adanya penggunaan ICT sebagai media 

pembelajaran, mahasiswa maupun dosen dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mengakses semua informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan serta dapat 

mengurangi keterbatasan-keterbatasan dalam pembelajaran tanpa menggunakan ICT yang 

antara lain kemungkinan terjadinya salah penafsiran atau pembelajaran monoton. Ismail, dkk 

(2009) menyatakan bahwa matematika yang abstrak dapat lebih mudah dipahami dan menarik 

dengan pembelajaran menggunakan ICT. Sedangkan pembelajaran monoton biasanya 

diakibatkan oleh kurangnya kreativitas dosen sehingga membuat mahasiswa merasa bosan dan 

tidak berminat dengan subyek matematis. 

Pembelajaran berbantuan Website merupakan salah satu wujud dari penggunaan ICT 

dalam pembelajaran. Pembelajaran berbantuan Website adalah suatu pembelajaran yang 



Volume 1 Prosiding SNMPM Universitas Sebelas Maret 2013 

 

288 Makalah Pendamping: Pendidikan Matematika 4 

menggunakan bantuan website sebagai medianya. Salah satu ciri dari pembelajaran berbantuan 

Website adalah belajar insidental.  

Pembelajaran dengan menggunakan website tidak dipungkiri mempunyai kelebihan-

kelebihan yang tidak dapat ditemui jika menggunakan media lain, misalnya dosen dapat 

mengunggah peta konsep, tujuan pembelajaran dan beberapa pertanyaan apersepsi dalam suatu 

situs atau Website, sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya sebelum perkuliahan berlangsung. 

Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa telah mempersiapkan diri sebelum kuliah berlangsung 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu penggunaan website untuk 

mengakses soal-soal latihan dalam pembelajaran dapat membuat soal tersebut lebih “hidup”, 

artinya jika soal disampaikan melalui multimedia (gabungan bunyi, video, animasi, teks, grafik) 

akan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dibandingkan hanya sekedar disampaikan melalui 

tulisan dan gambar saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Noor Azlan Ahmad Zanzali, Noraziah 

bt Kassim dalam Sharizah (2010) yang menemukan bahwa penggunaan ICT membantu siswa 

mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Ini berarti mahasiswa dapat 

mengaplikasikan materi yang dipelajari dan menjadikan sesuatu pembelajaran menjadi lebih 

bermakna serta dapat mengulangnya sesering yang mereka mau baik saat perkuliahan 

berlangsung maupun setelahnya. 

Kusumah (2011) juga menyatakan kelebihan lain penggunaan ICT (website) dalam 

pembelajaran di antaranya adalah memiliki “kesabaran” yang tiada batas, mampu memotivasi 

siswa dengan pujian yang dirancang khusus, memberi kesempatan bereksperimen tanpa dihantui 

kekuatiran akan kerusakan yang bisa terjadi, tidak diskriminatif, memberi siswa keterampilan 

yang berharga untuk masa depannya, mempercepat proses perhitungan yang secara manual 

sangat lama waktu penyelesaiannya atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Selain itu 

penggunaan website juga diharapkan dapat meminimalkan penggunaan kertas sehingga 

konsumsi kertas akan semakin ditekan tanpa mengurangi efektifitas pembelajaran dan 

merupakan salah satu upaya dalam pencegahan pemanasan global serta mengembalikan fungsi 

hutan sebagai paru-paru dunia.   

 

KETERKAITAN BRAIN-BASED LEARNING BERBANTUAN WEB TERHADAP 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS MAHASISWA 

Brain-Based Learning berbantuan Web adalah suatu alternatif pembelajaran yang 

diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis mahasiswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Clemon (2005) yang menyatakan bahwa Brain-Based Learning 

memungkinkan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran online. Selain itu menurut Kammer 

(2007) penggunaan teknologi dan pembelajaran interaktif seperti video, games, dan sebagainya 

dapat membuat pengalaman belajar lebih berharga dan memungkinkan peserta didik untuk 

menghubungkan konten baru dengan konten yang sudah ada di dalam otak. Hubungan antara 
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emosi, kognisi dan pembelajaran adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan 

perencanaan dalam Brain-Based Learning (Langelier & Connell, 2005). 

Adapun langkah-langkah pembelajaran brain-based learning (Jensen, 2008:484)adalah 

sebagai berikut. 

1) Pra Pemaparan 

Pada tahap ini dosen memajang peta konsep, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

beberapa pertanyaan apersepsi di web sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya beberapa 

hari sebelum terlaksananya perkuliahan. Selain itu dapat juga ditampilkan video atau 

langkah-langkah senam otak sebagai pemanasan untuk otak agar dapat bekerja secara 

optimal. 

 

Gambar 1. Peta Konsep 

 

Gambar 2. Tujuan Pembelajaran 

2) Persiapan 

Tahap persiapan ini adalah tahap awal terlaksananya perkuliahan, dosen dapat 

mengaitkan materi dengan kejadian sehari-hari. Dalam tahap ini upaya peningkatan 

kemampuan koneksi matematis dilaksanakan. 
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Gambar 3. Contoh Penerapan Materi dalam Kehidupan 

3) Inisiasi dan akuisisi 

Pada tahap Inisiasi dan akuisisi, dosen memberikan masalah yang dikerjakan mahasiswa 

secara berkelompok. Masalah yang diberikan oleh dosen disajikan melalui sebuah 

Lembar Kerja Mahasiswa yang dapat diakses melalui website. 

 

 

Gambar 4. Lembar Kerja Mahasiswa 

4) Elaborasi 

Pada tahap elaborasi ini otak diberikan kesempatan untuk menyortir, menyelidiki, 

menganalisis, menguji dan memperdalam pembelajaran. Mahasiswa akan mendiskusikan 

cara-cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan anggota 

kelompoknya. Kemudian mengungkapkan hasil diskusi tersebut ke seluruh anggota kelas 

untuk diberikan masukan atau sanggahan. Dalam tahap ini upaya peningkatan 

kemampuan koneksi matematis dilaksanakan. Kemampuan koneksi diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh dosen.  

5) Inkubasi dan Formasi memori 

Pada tahap ini mahasiswa diistirahatkan otaknya sebentar sambil mendengarkan musik 

dan menyelesaikan soal-soal yang relatif mudah. Soal-soal disajikan secara interaktif di 
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website dengan diiringi musik selama siswa menyelesaikannya. Kemampuan koneksi 

juga dikembangkan pada tahap ini. 

6) Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan 

Pada tahap ini dosen mengecek kembali pemahaman mahasiswa terhadap materi dengan 

memberikan soal yang agak rumit untuk dikerjakan secara individual dengan diiringi 

musik. Dalam tahap ini upaya peningkatan kemampuan koneksi matematis juga 

dilaksanakan. 

 

Gambar 5. Soal Latihan 

7) Perayaan dan Integrasi 

Pada tahap ini mahasiswa bersama-sama dengan dosen menyimpulkan materi yang baru 

saja dipelajari. Kemudian diberikan suatu perayaan kecil atas keberhasilan pembelajaran 

pada perkuliahan hari itu. 

 

KESIMPULAN 

Brain-Based Learning Berbantuan Web secara teoritik dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis mahasiswa. 
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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses berpikir mahasiswa 

dimensi supervisor dalam memecahkan masalah matematika. Jenis penelitian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif. Prosedur dalam menentukan subyek penelitian menggunakan 

purposivesampling. instrumen yang digunakan dalam peneliti ini adalah peneliti sendiri 

dengan dibantukan Keirsey Temperament Sorter dan Lembar Kerja Mahasiswa. 

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode think aloud. Teknik analisis data 

yang digunakan mengacu pada teknik analisis data yang dikembangkan oleh Lexy J 

Moleong. Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat keterpercayaan 

(credibility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dimensi supervisor 

melakukan proses berpikir similasi dalam memahami masalah, merencanakan untuk 

menyelesaikan masalah, melaksanakan rencana dan melihat kembali. 

 

Keyword: proses berpikir, masalah divergensi, supervisor 

 
  

PENDAHULUAN 

Depdiknas (2008) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah agar (1) 

peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. (2) peserta didik memiliki kemampuan untuk 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. (3) peserta 

didik memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. (4) peserta didik mampu mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. (5) peserta didik mampu memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Menurut Mulyono (2010), berpikir merupakan salah satu aktifitas berbicara pada diri 

sendiri yang dapat membantu merumuskan jalan pikiran dengan lebih jelas dan lebih teliti. 

Karena berpikir merupakan suatu aktifitas berbicara dengan dirinya sendiri maka orang lain lain 

tidak akan mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Orang lain hanya dapat meraba 

atau mengira-ira jalan pikiran seseorang. Steiner dan Cohors-Fresenberg dalam Muh Rizzal 

(2011),  tugas pokok pendidikan matematika ialah menjelaskan  proses  berpikir  siswa  dalam  

mempelajari matematika dengan tujuan memperbaiki pengajaran matematika di sekolah.  

Sedangkan  Marpaung dalam Muh Rizal (2011) menyatakan bahwa tugas pendidikan 
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matematika memperjelas proses berpikir siswa dalam mempelajari matematika dan bagaimana  

pengetahuan matematika  itu  diinterpretasi  dalam  pikiran. Dengan melakukan  interpretasi 

terhadap  informasi  (data) yang dikumpulkan melalui pengamatan terhadap tingkah laku siswa 

ketika sedang  mempelajari  matematika (baik dalam hal pembentukan konsep maupun dalam 

suasana pemecahan masalah) akan dapat dikonstruksi proses berpikir siswa tersebut.  

Dalam pembelajaran matematika, dalam menyelesaikan masalah matematika peserta 

didik biasanya melakukan proses berpikir. Menurut Sudarman (2009), Proses berpikir adalah 

aktifitas yang terjadi dalam otak manusia. Informasi dan data yang masuk diolah, sehingga data 

dan informasi yang sudah ada di dalam perlu penyesuaian bahkan perubahan atau proses ini 

sering disebut dengan adaptasi. Adaptasi terhadap skema baru dilakukan dengan dengan dua 

cara yaitu asimilasi dan akomodasi, tergantung jenis skema yang masuk ke dalam struktur 

mental. Proses asimilasi dan akomodasi akan berlangsung terus menerus sampai terjadi 

keseimbangan. 

Menurut Keirsey dan Aries Yuwono (2010), penggolongan kepribadian menjadi empat 

tipe tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa adanya perbedaan yang dapat dilihat dari 

seseorang melalui tingkah laku (behave). Tingkah laku seseorang merupakan cerminan hal yang 

nampak dari apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang tersebut. Untuk mengetahui 

pemikiran seorang peserta didik mengenai pengerjaannya terhadap soal tertentu, tentunya bukan 

dilihat dari tingkah lakunya, akan tetapi secara spesifik dari hasil pekerjaan peserta didik. Untuk 

dapat mengetahui pemikiran seorang peserta didik, salah satunya dapat dengan cara mengajak 

peserta didik untuk berdiskusi dengan pengajar, sehingga peserta didik mau mengatakan apa 

yang ada dalam pemikirannya pada saat mengerjakan soal tertentu. Salah satu tipe temperamen 

tersebut adalah tipe guardiant yang memiliki empat dimensi yaitu supervisor (ESTJ), inspector 

(ISTJ), Provider (ESFJ) dan Protector (ISFJ).  

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilihat proses berpikir 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari tipe kepribadianmenurut 

David Keirsey. Agar kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematika dapat 

diketahui dengan lebih baik, maka pada penelitian ini dalam menyelesaikan masalah 

matematika, peserta didik diarahkan untuk menggunakan langkah Polya. Sehingga tujuan dalam 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses berpikir mahasiswa dimensi supervisor dalam 

memecahkan masalah divergensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

mengungkap secara mendalam proses berpikir mahasiswa dalam memecahkan masalah 

divergensi berdasarkan dimensi supervisor. Pemecahan masalah mengacu pada langkah-langkah 
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polya yatiu (1) memahami masalah, (2) membuat rencana, (3) melaksanakan rencana, dan (4) 

memeriksa kembali jawaban. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa Yogyakarta dan dilaksanakan selama selama 6 (enam) bulan dan dimulai pada 

bulan Juni 2013.  

Subyek Penelitian 

Sebanyak 196 mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah analisis vektor, sebanyak 

62 mahasiswa memiliki dimensi supervisor. Dengan menggunakan teknik purposive sampling 

diambil dua mahasiswa untuk dijadikan subyek penelitian, adapun kedua subyek penelitian 

tersebut selanjutnya disebut dengan Sup1 dan Sup2.  

Prosedur Penelitian 

Untuk mendapatkan data penelitian, siswa diminta untuk menyampaikan apa yang 

dipikirkan ketika menyelesaikan masalah matematika, kemudian diwawancarai. Data yang 

diperoleh pada saat wawancara direkam dengan menggunakan handycam dan walkman. Metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Think Out Louds (TOL) atau juga yang 

dikenal dengan sebutan Think Aloud. Someren dan kawan kawan (1994), menyatakan bahwa 

Think aloud adalah metode, dimana subjek diminta untuk menyuarakan pikirannya selama 

menyelesaikan masalah dan memintanya untuk mengulangi lagi jika ada yang perlu 

dikemukakan selama proses penyelesaian masalah, dalam hal ini memberi kesempatan kepada 

subjek untuk mengatakan sesuatu atau apa yang sedang ia pikirkan.  

Untuk memperoleh proses berpikir tipe kepribadian guardiant pada mahasiswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah: (1) 

Mahasiswa diberi tugas untuk menyelesaikan masalah matematika, mahasiswa menuliskan 

jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut, (2) Peneliti melihat hasil jawaban mahasiswa 

dan mencatat atau memberi tanda pada lembar jawab mahasiswa dan (3) Jika peneliti merasa 

data dari mahasiswa perlu dikaji lebih dalam kembali, peneliti melakukan wawancara dengan 

mahasiswa tersebut dan merekam ungkapan verbal dari mahasiswa ketika menyelesaikan 

masalah matematika tersebut. 

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti berperan sebagai 

instrumen utama dalam mengumpulkan data, dibantu dengan instrumen pendukung yaitu: (1) 

instrumen penggolongan tipe kepribadian, (2) instrumen lembar kerja menyelesaikan masalah 

matematika. 

Instrumen tes kepribadian dalam penelitian ini adalah tes untuk menentukan tipe 

kepribadian seseorang. Instrumen tes ini dikembangkan dari buku Please Understand Me II, 

karangan David Keirsey dan Marilyn Bates. Karena KTS aslinya masih menggunakan Bahasa 
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Inggris, maka intsrumen ini harus dimodifikasi dan diadaptasi terlebih untuk disesuaikan dengan 

karakteristik subyek yang akan digunakan. Setelah intrumen KTS termodifikasi dan teradaptasi, 

instrumen akan dilakukan uji validitas konstruk dan diuji reliabilitasnya. Adapun instrument 

Keirsey Temperament Sorter (KTS) dari David Keirsey yang nantinya akan digunakan berasal 

dari 4 indikator atau preferensi, yaitu (1) Extrovert Vs Introvert, (2) Sensing Vs Intuitive, (3) 

Thinking Vs Feeling dan (4) Judging Vs Perceiving. Hasil pengembangan alat tes kepribadian 

KTS ini menunjukan bahwa indeks reliabilitas untuk masing-masing preferensi secara berturut-

turut adalah 0,820; 0,865; 0,832 dan 0,856. Merujuk pendapat dari Ahmad Rifai (2010) maka 

instrumen alat tes kepribadian KTS ini sudah dapat digunakan untuk mengungkap kepribadian 

seseorang karena telah memiliki indeks reliabilitas minimal 0,800. 

Setelah diperoleh mahasiswa yang akan dijadikan subjek penelitian, selanjutnya 

mahasiswa diberikan lembar kerja yang berisikan permasalahan – permasalahan Analisis 

Vektor. Dimana melalui lembar kerja ini, mahasiswa harus memecahkan masalah matematika. 

Tujuan dari lembar kerja adalah untuk dapat mengetahui kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika berdasar langkah Polya. Lembar kerja mahasiswa ini terdiri 

dari empat masalah divergensi yang terdiri dari dua masalah tipe mencari dan dua masalah tipe 

membuktikan. Adapun keempat masalah tersebut adalah (1) jika ∅ = 2𝑥𝑦2𝑧3 dan 𝐴 = 2𝑦𝑧𝑖 −

𝑥2𝑦𝑗 + 𝑥𝑦𝑧2𝑘 tentukan ∇  (∅𝐴 ), (2) dikehatui ketinggian suatu bukit (dalam meter) adalah 

p(x,y) = 10(2xy – 2x
2
 – 4y

2
 – 18x + 28y + 12) dengan x adalah jarak ke timur kota J (dalam 

satuan kilometer) dan y adalah jarak ke utara kota J (dalam satuan kilometer, tentukan letak 

puncak bukit berada dan ketinggian bukit. (3) buktikan bahwa  ∇  ∇  𝑥 𝐴  =  0, dan (4) jika A    

dan B    adalah fungsi vektor yang terdiferensiable, buktikan bahwa ∇  𝐴 +  𝐵   =  ∇ A   +  ∇ B   . 

Untuk selanjutnya masalah pertama disebut dengan F1, masalah kedua disebut dengan F2, 

masalah ketiga disebut dengan P3 dan masalah keempat disebut dengan P4. 

Teknik Analisis Data 

Analisis yang akan dilakukan untuk mengetahui proses berpikir mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika, setelah mahasiswa diketahui dimensi kepribadian 

supervisor (ESTJ). Data yang telah diperoleh peneliti dianalisis menggunakan teknik analisis 

data yang dikembangkan oleh Lexy J Moleong. Adapun tahapan-tahapan analisis data menurut 

Lexy J. Moleong (2000) adalah (1) Tahapan analisis data diawali dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya, (2) 

Setelah data dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mereduksi data 

dengan jalan  membuat abstraksi. Abstraksi dapat berupa membuat rangkuman yang inti, proses, 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, (3) Data 

disusun dalam satuan-satuan agar dapat dikategorisasikan pada langkah berikutnya, (4) 

Pemberian koding pada masing-masing kategori, (5) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, 



Prosiding SNMPM Universitas Sebelas Maret 2013  Volume 1 

 

Makalah Pendamping: Pendidikan Matematika 4   297 

(6) Tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan 

menggunakan metode tertentu. 

Berdasarkan tahapan analisis data yang dikembangkan oleh Lexy J. Moleong (2000), 

maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan (1) menelaah semua data yang terkumpul dari 

berbagai sumber, hasil penelaahan ini berupa hasil tes kepribadian, hasil lembar kerja siswa 

dalam menyelesaikaan permasalahan matematika, pengamatan, dan catatan lapangan, (2) 

membuat klasifikasi dimensi kepribadian mahasiswa berdasarkan Keirsey, (3) menelaah hasil 

pekerjaan mahasiswa berdimensi supervisor dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika, dan (4) Melakukan verifikasi (penarikan kesimpulan) dari data dan sumber data 

yang sudah diklasifikasi dan ditranskripkan pada penyajian/paparan data. Pada proses verifikasi 

ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menafsirkan dan memberi makna 

yang penekanannya menggunakan uraian mendalam dikaitkan dengan kajian pustaka. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan beberapa teknik pemerikasaan. Menurut 

Lexy J. Moleong (2000) teknik pemeriksaan tersebut didasarkan atas empat kriteria, yaitu 

derajat keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Tidak semua kriteria 

tersebut digunakan dalam penelitian ini, tetapi hanya kriteria derajat keterpercayaan (credibility) 

saja yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

menetapkan keabsahan data adalah ketekunan pengamat dan triangulasi. Ketekunan pengamat 

dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan secara teliti, cermat dan 

terus menerus selama penelitian. Sedangkan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu (data) yang lain di luar data yang telah diperoleh untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi 

dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, yaitu mengkonfirmasikan data yang 

diperoleh dari suatu sumber dengan sumber lainnya dengan cara membandingkan data hasil tes 

tertulis. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam dunia pendidikan matematika, permasalahan matematika biasanya berbentuk 

pertanyaan atau soal matematika yang harus dijawab atau dikerjakan oleh peserta didik. Suatu 

soal matematika dapat menajdi masalah matematika jika  peserta didik tidak mempunyai 

gambaran untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi peserta didik tersebut berkeinginan untuk 

menyelesaikan masalah matematika tersebut. Polya (1973) menyatakan bahwa masalah 

matematika dibedakan menjadi masalah tipe mencari (problem to find) dan masalah tipe 

membuktikan (problem to prove).  

Menurut Djamilah Bondan Widjajanti (2009), pemecahan masalah adalah proses yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Masalah dapat terjadi jika seseorang tidak 

mempunyai aturan tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kesenjangan situasi saat 
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ini dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya 

pemecahan masalah yang melibatkan proses berpikir secara optimal. Jika seseorang telah 

mampu mengatasi kesenjangan situasi saat ini dengan tujuan yang akan dicapai maka orang 

tersebut sudah dapat dikatakan menyelesaikan masalah.  

Pada penelitian ini, pemecahan masalah matematika yang digunakan adalah pemecahan 

masalah dari Polya. Empat langkah untuk menyelesaikan masalah matematika menurut Polya 

(1973) adalah (1) memahami masalah, (2) membuat rencana, (3) melaksanakan rencana, dan (4) 

memeriksa kembali jawaban. Pada tahapan memahami masalah peserta didik harus menyakini 

bahwa suatu permasalahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan 

membaca berulang-ulang, menanyakan pada diri sendiri tentang apa yang ketahui, apa yang 

tidak diketahui, dan menanyakan tujuan dari permasalahan matematika. Pada tahapan membuat 

rencana, peserta didik dapat mencari hubungan antara informasi yang diketahui dengan yang 

tidak diketahui. Dimungkinkan pada tahapan ini dilakukan perhitungan pada variabel yang tidak 

diketahui, sehingga akan memperoleh pertanyaan bagaimana informasi yang telah diketahui 

akan saling dihubungkan untuk memperoleh hal-hal yang tidak diketahui. Pada tahapan 

melaksanakan rencana, peserta didik memeriksa tiap-tiap langkah yang tertuang dalam rencana 

dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap-tiap langkah tersebut sudah 

benar. Sedangkan pada tahapan memeriksa kembali peserta didik akan melihat kembali 

jawabannya untuk menyakinkan bahwa hasil jawaban dari permasalahan tersebut sudah benar. 

Subyek Sup1 dapat menuliskan dengan lancar dan benar apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada permasalahan terkait divergensi baik untuk masalah tipe mencari maupun 

masalah tipe membuktikan. Sedangkan subyek Sup2, untuk masalah tipe mencari mampu 

menulikan dengan benar dan lancar apa diketahui dan yang ditanyakan dari masalah divergensi. 

Tetapi untuk masalah tipe membuktikan, subyek Sup2 hanya mampu menuliskan apa yang 

ditanyakan saja sedangkan apa yang diketahui belum mampu menuliskannya. Tetapi 

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa subyek Sup2 mampu 

menyampaikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari masalah tipe membuktikan. 

Sebagai contoh pada masalah P3 subyek Sup2 hanya mampu menuliskan “diminta untuk 

membuktikan bahwa ∇  ∇ 𝑥𝐴  = 0” tetapi subyek Sup2 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dari masalah P3. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dimensi 

supervisor mampu mengintegrasikan secara langsung pengalaman-pengalaman baru ke dalam 

skema yang ada dalam pikirannya. Sehingga pada mahasiswa berdimensi supervisor 

menggunakan proses berpikir asimilasi dalam memahami masalah divergensi. 

Perencanaan yang disusun oleh Sup1 dan Sup2 pada masalah divergensi untuk tipe 

mencari dan membuktikan cukup dijadikan sebagai pedoman menyelesaikan masalah-masalah 

tersebut. Mereka dapat menerima informasi dari keempat masalah tersebut, sehingga dapat 

merencanakan penyelesaian masalah. Mereka dapat mengintegrasikan langsung persepsi atau 
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pengalaman barunya ke dalam skema yang ada dipikirannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kedua subyek melakukan proses asimilasi dengan merencanakan penyelesaian masalah divergen 

dan rencana pemecahan masalah yang dibuat oleh kedua subyek sudah dapat dibuat sebagai 

pedoman dalam memecahkan masalah. 

Pada tahap ketiga atau pada tahap melaksanakan rencana, subyek Sup1 mampu 

melaksanakan rencana yang telah tersusun pada bagian sebelumnya. Sup1 mampu 

menyelesaikan keempat masalah divergen dengan benar tanpa mengalami masalah. Hanya saja, 

pada masalah F2 subyek Sup1 mengalami sedikit kendala. Dengan melakukan wawancara 

terhadap subyek Sup1, diketahui bahwa subyek Sup1 mengalami kebingungan saat diperoleh 

nilai x yang negative. Dengan mengadaptasikan skema yang telah dimiliki, subyek Sup1 mampu 

menyimpulkan bahwa nilai x yang bernilai negative pada vektor bermakna bahwa arah vektor 

yang sebaliknya. Sehingga nilai x yang negative pada masalah F2 memiliki makna ke arah 

barat. Walaupun subyek Sup1 mengalami kendala pada masalah F2, Sup1 mampu 

mengintegrasikan langsung pengalaman barunya kedalam skema yang telah ada di dalam 

pikirannya. Sehingga dapat disimpulkan bahawa subyek Sup1 melakukan proses berpikir 

asimilasi dalam melaksanakan rencana untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada subyek 

Sup2, keempat masalah divergensi mampu melaksanakan rencana yang telah tersusun pada 

bagian sebelumnya serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Sehingga 

subyek Sup2 melakukan proses berpikir asimilasi dalam  tahapan melaksanakan rencana yang 

telah disusun. Dari dua mahasiswa supervisor yang dijadikan subyek penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa mereka melakukan proses berpikir asimilasi pada tahapan melaksanakan 

rencana yang telah disusun dan mampu menyelesaikan masalah divergensi dengan baik dan 

benar. 

Pada tahapan melihat kembali jawaban yang telah diselesaikan pada tahapan 

sebelumnya, subyek Sup1 tidak menuliskan apapun pada lembar jawaban mahasiswa. Dari hasil 

wawancara diperoleh bahwa subyek Sup1 melakukan tahapan memeriksa kembali dengan 

lancar walaupun tidak menuliskannya pada lembar jawaban. Hal ini dikarenakan  kebiasaan 

sup1 yang hanya melihat langkah demi langkah yang telah dilakukan dalam menyelesaikan 

masalah sudah sesuai dengan aturan atau belum dan hasilnya sudah sesuai atau belum. 

Berkaitan hal ini maka subyek Sup1 melakukan proses berpikir asimilasi dalam memeriksa 

kembali jawaban. Berbeda dengan subyek Sup2 pada tahapan memeriksa kembali, Sup2 

menuliskan kembali tahapan melaksanakan rencana pada tahapan memeriksa kembali. Saat 

ditanyakan terkait hal ini, Sup2 menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut dituliskan kembali 

untuk menyakinkan jawaban yang telah dituliskan oleh sup2 pada tahapan melaksanakan 

rencana. Sehingga dapat dinyatakan bahwa subyek Sup2 melakukan proses beripikir asimilasi 

dalam memeriksa kembali jawaban. Berdasarkan hal itu maka mahasiswa supervisor yang 
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dijadikan subyek penelitian melakukan proses berpikir asimilasi dalam memeriksa kembali 

jawaban yang telah dibuatnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa supervisor melakukan 

proses berpikir asimilasi pada semua tahapan menyelesaikan masalah. Perlu diungkap lebih jauh 

tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa supervisor dalam menyelesaikan 

masalah. 
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Abstrak 

 

Melihat perkembangan pendidikan saat ini, pemerintah belum mendapat 

pernyataan yang menggembirakan  tentang perkembangan dan hasil belajar siswa di  

Indonesia. Bahkan  setelah sistim sertifikasi guru diberlakukan, prestasi  belajar siswa 

Indonesia tetap berada pada daftar bawah dari hasil survey di 42 negara. Laporan 

TIMMS juga menyatakan lemahnya tingkat penalaran siswa SMP di Indonesia. 

Mengacu pada permasalahan diatas, maka konteks pendidikan di Indonesia memerlukan 

pembaharuan paradigma dan harus memberikan perubahan besar terhadap peran dan 

fungsi guru. Dengan harapan siswa bisa bersaing dan mampu menghadapi 

perkembangan dunia teknologi yang semakin maju. Dengan demikian model 

pembelajaran Missiouri Mathematics Project (MMP)  dengan memanfaatkan alat 

informasi akan digunakan pada siswa SMP Negeri 1 Cisarua dan diharapkan bisa 

menjawab permasalahan pendidikan sekarang ini. Komunikasi antar siswa dan guru 

tetap terjalin diluar sekolah untuk mengerjakan lembar tugas proyek melalui alat 

komunikasi yang tersedia. Hipotesa di atas akan diuji secara statistik pada tingkat 

signifikansi ∝ = 0.05 untuk mengetahui apakah model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) dengan memanfaatkan media komunikasi memberikan 

peningkatan pada kemampuan penalaran matematis siswa lebih baik dari pada siswa 

yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

  

Kata kunci : Missiouri Mathematics Project, Penalaran Matematis, Media komunikasi.

  

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu tentunya banyak hal yang harus kita lihat dan 

cermati dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini. Karena perkembangan pendidikan 

akan mempengaruhi perkembangan suatu Negara. Dalam Negara kita yang menjunjung 

pendidikan, pemerintah Indonesia selalu menggerakkan sarana-sarana yang mendukung 

peningkatan mutu pendidikan. 

Diantaranya adalah biaya satuan pendidikan, suatu sarana agar Peserta didik yang berlatar 

belakang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah. Demikian 

juga untuk para guru, pemerintah mengadakan program sertifikasi guru, kompensasi 

dengan gaji tambahan dan tunjangan professional. Dengan hal ini diharapkan  para peserta 

didik nantinya dapat dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang mampu 

mengikuti perkembangan dunia teknologi dan komunikasi.  

mailto:jimmipanjaitan82@yahoo.com
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 Sejalan dengan program pemerintah  yang telah diberikan, guru diharapkan 

mampu  mengembangkan kemampuan dan prestasi belajar siswa melalui penguasaan 

materi dan model pembelajaran yang telah dipersiapkan, termasuk guru matematika. 

Setelah program sertifikasi guru  diberlakukan mulai tahun 2005,  belum terlihat adanya 

perubahan prestasi belajar yang signifikan dalam matematika, ilmu pengetahuan dan 

membaca. Pada tahun 2011, Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 

melaporkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara 

peserta. Skor ini terbilang rendah karena dibandingkan dengan skor rata-rata yang 

ditetapkan oleh TIMSS sebesar 500 (Highlights from TIMSS, 2011). 

Mencermati laporan diatas maka kemampuan matematis siswa juga harus 

dikembangkan.  Salah satunya adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan 

demikian Konteks pendidikan memerlukan pembaruan paradigma, memberikan perubahan 

besar terhadap  peran dan fungsi seorang guru. Alat informasi dan komunikasi dapat 

dijadikan elemen utama dalam konteks pendidikan. Mempersiapkan strategi dan 

mempromosikan belajar yang signifikan secara berkesinambungan, adalah jalan untuk 

mengidentifikasi dan menangkal penyebab kegagalan sekolah (Sónia Pais et al.,2011)  

 Satu hal yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan adalah kebijakan yang  

diterapkan dalam sekolah, kurikulum dan bahasa keseharian siswa bisa saja sejalan, namun 

budaya, interaksi sosial, dan kelembagaan memiliki efek mendalam terhadap proses 

pembelajaran, sehingga siswa mendapat hambatan untuk terlibat dalam lingkungan sekolah 

dan penalaran siswa tidak berkembang dengan baik saat belajar matematika  (John C.K, 

2013). Sehubungan dengan laporan di atas seorang guru  harus mampu membaca 

pemikiran peserta didik dan bisa merasakan keluhan yang dirasakan siswa saat 

pembelajaran berlangsung.  

 Untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa, pembelajaran 

matematika harus mampu mengintegrasikannya  ke dalam pemikiran siswa. Jenis integrasi 

keterampilan penalaran  matematika yaitu menuntut siswa untuk menunjukkan apa yang 

mereka ketahui tentang materi pelajaran, serta apa yang mereka sudah tahu sebelumnya. 

Tingginya tingkat pemikiran kognitif sangat penting untuk memajukan keterampilan 

penalaran matematis siswa, yang berfungsi sebagai kesuksesan siswa di kelas matematika  

(Seto dan Meel, 2000). Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, peranan kemampuan 

penalaran matematika untuk menyelesaikan masalah sangat dibutuhkan, Maka dengan hal 

ini penalaran adalah cara untuk memberikan matematika  suatu tujuan danmembantusiswa 

memahami dari mana rumus berasal. (Fuqian Shi et al., 2012). 

 untuk mendukung  tujuan diatas, sekolah harus mempersiapkan suatu strategi 

untuk mendapatkan ketrampilan yang khusus dalam belajar. Salah satu hal yang dilakukan 

adalah mengadakan pembelajaran yang memiliki peranan aktif dalam diri siswa melalui 
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penugasan. Sehingga menghasilkan sesuatu hal yang bermakna seperti model Missouri 

Matematics project (MMP) dengan memanfaatkan media komunikasi.  

Adapun nama model Missouri Matematics project merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Good. T, 1979) Teaching effectiveness in the elementary school, The 

Missouri Mathematics Effectiveness Project. Sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP). 

Model (MMP) menekankan pada siswa untuk menjalankan pembelajaran dalam 

bentuk penugasan, sesuai dengan istilah yang diberikan yaitu „ proyek „. Dalam hal ini 

Missouri Mathematics Project (MMP) adalah salah satu model terstruktur. Struktur 

tersebut dikemas dalam langkah-langkah sebagai berikut ; Review, Pengembangan, Latihan 

terkontrol, Kerja mandiri  dan Penugasan ( Jannah et al.,  2012) 

Dengan kemajuan ilmu teknologi sekarang ini, tidak diragukan lagi media informasi 

memberikan kesempatan besar untuk  belajar mandiri kepada siswa dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan. Pembelajaran matematika yang sejalan dengan semakin majunya  

penggunaan teknologi maka meningkat juga standar kompetensi dalam pengajaran dan 

pembelajaran sekarang ini. Siswa akan semakin berpikir dan mengembangkan 

pengetahuannya dari media informasi. Perangkat lunak  yang mereka gunakan untuk 

belajar adalah strategi yang sangat berguna. Tetapi tujuannya adalah untuk memperkaya 

kemampuan matematika siswa dengan menggunakan alat-alat teknis dan meminta mereka 

untuk mengikuti pendekatan eksperimen dalam ilmu matematika juga. (Stohlmann & 

Micah,  2012).   

Menjawab besarnya tuntutan pemerintah yang dibebankan kepada guru dalam 

mengembangkan pembelajaran di sekolah-sekolah, maka penerapan model pembelajaran  

Missouri Mathematics Project (MMP) dengan memanfaatkan media komunikasi 

diharapkan akan meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen/penelitian 

kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel 

dalam penelitian. Variabel-variabel penelitian yang dimaksud adalah penerapan model 

pembelajaran  Missouri Mathematics Project (MMP) dengan memanfaatkan media komunikasi 

atau konvensional sebagai variabel bebas, dan kemampuan penalaran matematis siswa sebagai 

variabel terikat. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok kontrol 

pretes-postes (pretest-posttest control group design). 
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Adapun desain penelitiannya sebagai berikut: 

          X 

A            O              O 

A            O               O 

Keterangan: 

A          : pemilihan sampel secara acak 

O          : pretes atau postes 

X            : perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) dengan memanfaatkan media komunikasi 

 

Selanjutnya, Dalam penelitian ini sampel akan didesain menjadi dua kelompok 

penelitian yaitu kelompok yang diberi penerapan model pembelajaran  (MMP) dengan 

memanfaatkan media komunikasi sebagai kelompok eksperimen, dan kelompok yang diberi 

perlakuan pembelajaran konvensional sebagai kelompok kontrol. 

Tempat  dan waktu penelitian 

Tempat penelitian akan dilakukan adalah di SMP Negeri 1 Cisarua  Bandung Barat. 

Selanjutnya, penelitian akan dilakukan pada januari sampai april 2014. 

Adapun rincian waktu diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Target/subjek penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP kelas VII yang ada di SMP N. 1 

Cisarua, Bandung.   

2. Sampel penelitian 

 Tahap  

 

januari 

 

februari 

 

Maret 

 

April 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

kegiatan                 

persiapan                 

pelaksanaan                 

Analisis data                 

pelaporan                 
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Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dari jumlah kelas yang ada 

dengan cara melakukan undian. Kedua kelas tersebut adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 

1 Cisarua yang berjumlah 40 orang, sebagai kelompok eksperimen; dan kelas VII C SMP 

Negeri 1 Cisarua yang berjumlah 42 orang, sebagai kelompok kontrol. 

 

Prosedur penelitian 

Pada dasarnya prosedur penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain : 

1. Tahap perencanaan 

a. Menemukan permasalahan yang ada sehubungan dengan masalah pembelajaran 

matematika di SMP 

b. Merancang materi yang akan dilaksanakan dalam penelitian 

c. Mempersiapkan tes kemampuan penalaran matematis, RPP dan LKS sebagai media 

yang mendukung pembelajaran. Kemudian melakukan kegiatan pembimbingan agar 

instrument layak digunakan.  

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya : 

a. Melakukan pretest pada kelas eksperimen dan kelas Kontrol untuk mengetahui 

kemampuan dan pengetahuan awal siswa. 

b. Memperkenalkan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) dengan memanfaatkan media komunikasi pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas Kontrol 

c. Melakukan observasi pada kelas eksperimen dan mencatat kegiatan pembelajaran 

siswa dan perkembangan kelas. 

d. Setelah pembelajaran terlaksana maka diberikan postes pada kelas eksperimen dan 

kelas Kontrol. 

e. Memberikan angket pada kelas eksperimen untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dengan memanfaatkan media 

komunikasi. 

3. Tahap pengolahan data 

a. Mengumpulkan hasil pembelajaran melalui data yang didapat dari masing-masing 

kelas 

b. Mengolah data kuantitatif dari masing-masing kelas 

4. Tahap kesimpulan 

a. Membuat kesimpulan dari data kuantitatif, mengenai peningkatan yang terjadi pada 

kemampuan penalaran matematis siswa. 
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b. Membuat kesimpulan terhadap hasil pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu mengenai 

sikap dan respon siswa terhadap pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

dengan memanfaatkan media komunikasi 

Keseluruhan proses penelitian ditunjukkan pada  gambar 1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1) 

 

Data, Intrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah berupa tes 

(pretest dan postes).  Instrumen tes disini  berupa tes kemampuan penalaran matematika 

siswa dalam bentuk soal uraian. Sebelum Instrumen digunakan, dilakukan uji coba terlebih 

dahulu. Selanjutnya dilakukan analisis Validitas butir soal, reliabilitas, Indeks kesukaran 

dan daya pembeda. Kegunaan dari analisis-analisis tersebut diterangkan sebagai berikut : 

 

1. Validitas Butir Soal 

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah) apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa 

yang seharusnya dievaluasi. Oleh karena itu, keabsahannya tergantung pada sejauh mana 

ketepatan alat evaluasi itu dalam melaksanakan fungsinya. 

Mempersiapkan instrumen

              uji instrumen

 

Tes Awal

saran

(Pre-test)

Observasi

Tes Akhir

Mengidentifikasi masalah

Merancang penelitian

Perbaikan Instrumen

Pembelajaran Pembelajaran

Olah data

Hasil Penelitian

Kesimpulan dan

( Kel. Kontrol)

MMP

(Kel.Eksperimen)

postes(post-test)

Biasa
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu tes adalah suatu tes evaluasi yang memberikan hasil tetap sama. Hasil 

pengukuran itu tetap sama (relatif sama) jika pengukurannya diberikan pada subyek yang 

sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula”. 

3. Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal 

tersebut mampu membedakan antara siswa yang mengetahui jawabnnya dengan benar 

dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal tersebut atau siswa yang menjawab salah. 

4. Indeks Kesukaran 

Analisis indeks kesukaran tiap butir soal dilakukan untuk mengetahui tingkat    

kesukaran dari masing-masing soal tersebut. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh adalah data yang berasal dari pretes dan postes, yang 

diberikan pada kedua kelompok. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis 

sebagai berikut :  

Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berasal dari hasil pretes dan postesdan Gain ternormalisasi. 

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Dalam 

melakukan penskoran hasil pretes dan postes, jawaban diperiksa berdasarkan strategi 

penyelesaian soal, langkah-langkah jawaban, serta alasan-alasannya. Setelah selesai 

penskoran, dilakukan analisis data gain, untuk mengetahui besarnya peningkatan 

kemampuan  penalaran  matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Uji kesamaan dua rata-rata data kemampuan penalaran matematis siswa dilakukan 

pada data pretest yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kontrol untuk mengetahui 

apakah kemampuan awal penalaran matematis siswa kelas eksperimen sama secara 

signifikan atau tidak dengan kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas kontrol. 

Hal yang sama dilakukan juga pada data Gain (peningkatan) kemampuan penalaran 

matematis siswa dengan bantuan software SPSS, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal atau tidak  

2. Uji homogenitas varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi 

yang memiliki varians yang homogen atau tidak. 
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3. Uji kesamaan dua rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah secara signifikan 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. 

 

Kesimpulan dan saran 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan tanggapan  para ahli dan pembahasan yang telah disampaikan maka 

dapat disimpulkan bahwa “Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

dengan memanfaatkan media komunikasi lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional, khususnya dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis. 

b. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) dengan memanfaatkan media komunikasidapat digunakan sebagai alternatif 

dalam menyampaikan materi matematika. 

2. Menggunakan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP)  dengan 

memanfaatkan media komunikasi, dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan matematis lainya. 
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Abstrak 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu yang 

bertujuan untuk mengetahui penggaruh penggunaan soal-soal Open-ended terhadap 

kemampuan berpikir Divergen matematis siswa kelas VII4 yang berjumlah 36 siswa yang 

terdiri dari 22 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Dalam penelitian ini sampel 

diberikan perlakuan berupa pemberian soal-soal open-ended,. Kemudian dilakukan 

penilaian kemampuan berpikir Divergen matematis  siswa yang dikumpulkan melalui 

pemberian tes awl dan tes akhir. Dari hasil  analisis data diperoleh bahawa nilai thitung = 

7,478, sedangkan nilai ttabel=2,030, ini artinya hipotesis H1 diterima, jadi hasil penelitian 

ini diperoleh  bahwa ada pengaruh positif penggunaan soal-soal Open-ended terhadap 

kemampuanberpikir Divergenmatematis siswa kelas VII SMPN 8 Palembang 

 

Kata Kunci: Open-ended, Berpikir Divergen 

 

 

1. Pendahuluan  

Mata  pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama Depdiknas (2006:345) dan menurut Permendiknas no 22 

Tahun 2006 mengisyaratkan agar siswa dapat menguasai kemampuan penalaran, pemecahan 

masalah dan komunikasi setelah belajar matematika.  

Permendiknas (dalam Wardhani, dkk, 2010:1) mengatakan bahwa kemampuan 

penalaran, pemecahan masalah tidak hanya dibutuhkan para siswa ketika belajar matematika 

atau mata pelajaran lain, namun sangat dibutuhkan setiap manusia pada umumnya pada saat 

siswa memecahkan suatu masalah atau mengambil sebuah keputusan.  

Pada zaman globalisasi sekarang ini, mengingat kuatnya persaingan sangat diperlukan 

kreatifitas. Sesuai dengan pendapat Yochim (dalam Widowati, 2008: 114) bahwa berpikir 

Divergenmerupakan suatu kemampuan yang penting dikuasai oleh siswa karena kemampuan 

tersebut berkaiatan dengan kreativitas siswa, dengan demikian kemampuan berpikir 

Divergenmerupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki dan dikuasai siswa agar dapat 

memiliki kreativitas yang baik. Kompetensi berpikir Divergenperlu dikembangkan dalam  era 

persaiangan globalisasi, karena  tingginya tingkat kompleksitas permasalahan dalam segala 

aspek kehidupan. Kemampuan berpikir Divergen penting untuk mencermati permasalahan dari 

segala perspektif, dan mengkonstruksi segala kemungkinan pemecahannya yang masuk akal. 

Dalam hal ini, sebuah perspektif baru berkaitan dengan prinsip kemampuan berpikir Divergen 

perlu dijadikan pegangan dalam pembelajaran, yaitu bukan belajar menemukan satu jawaban 

benar yang menjadi tujuan setiap  pemecahan masalah, namun lebih kepada proses bagiamana 
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cara siswa  mengkonstruksi segala kemungkinan jawaban yang logis, beserta kemungkinan 

prosedur dan alasanya, sehingga penyelesaian yang diberikan tersebut masuk akal, sehingga 

dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah dunia nyata lainnya, yang biasanya jauh lebih 

kompleks dan tak terduga. 

Kemampuan berpikir Divergenmerupakan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, 

namun yang membedakkannya adalah tingkatannya. Salah satu cara  yang dapat digunakan 

untuk melihat kemampuan berpikir Divergen dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah 

berarti proses mencari solusi yang tepa untuk menyelesaikan masalah. Hudojo (dalam 

Chasanah, 2009: 23) menyebutkan bahwa pemecahan masalah berarti proses penerimaan 

masalah jika seseorang bermaksud mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, namun tidak 

mempunyai cara yang dapat  digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. 

Munandar ( dalam Widowati, 2008) menjelaskan bahwaberpikir Divergen sebagai operasi 

mental yang menuntut penggunaan kemampuan berpikir kreatif, meliputi kelancaran, kelenturan, 

orisionalitas, dan elaborasi dan kolaborasi. Artinya seseorang dikatakanberpikir Divergen dalam 

memecahkan masalah jika memenuhi empat kriteria sebagai berikut: kelancaran berpikir, 

keluwesan, originalitas, dan elaborasi. 

Pada waktu seseorang mencari beberapa kemungkinan penyelesaian ia sedang berpikir 

Divergen. Keterampilanberpikir Divergenmembuka peluang siswa untuk berpikir keatif.Berpikir 

Divergenmerupakan jenis kemampuan berpikir yang berpotensi untuk digunakan ketika 

seseorang melakukan aktivitas atau memecahkan masalah yang kreatif. Namun ini belum 

merupakan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kreatif secara aktual atau kreatif-produktif. 

Sebab untuk menjadi orang kreatif-produktif masih diperlukan potensi yang bersumber dari 

karakteristik kepribadian dan lingkungan yang kondusif.  

Namun pada kenyataanya proses berpikir Divergen belum begitu diperhatikan, hal ini 

dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan dimana guru hanya menekankan pada 

hafalan dan mencari satu jawaban dan satu solusi yang benar untuk soal-soal yang diberikan, 

proses untuk berpkir tingkat tinggi termasuk berpikir Divergenjarang dilatih. Kebanyakkan soal-

soal yang diberikan kepada siswa di sekolah hanya meliputi tugas. Guru memberikan soal-soal 

latihan untuk dikerjakan di kelas dan pada akhir kegiatan pembelajaran memberikan tugas 

pekerjaan rumah berupa soal-soal yang tersedia di dalam buku pegangan siswa, padahal 

kebanyakkan  buku pegangan siswa hanya menggunakan soal-soal yang tertutup dan kurang 

bervariasi serta kurang memicu anak untuk berpikir Divergen. Hal ini sesuai dengan pendapat  

Rifat (dalam Akbar & Jarnawi, 2011: 8.3) yang mengatakan bahwa pembelajaran melalui tugas 

matematika rutin terkesan untungan-untungan. Siswa berkecenderungan berpikir pasif, dan 

belajar menjadi kurang bermakna.  

Masalah dalam pembelajaran matematika biasanya disajikan dalam bentuk soal. Soal-

soal tersebut hanya dapat disesaikan dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang 
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telah dimiliki siswa sebelumnya yang terkait dengan soal. Biasanya guru dapat menyajikan 

masalah pada awal sebelum memulai pelajaran sebagai motivasi, di tengah pembelajaran untuk 

penekanan konsep dan pada akhir pelajaran sebagai aplikasi dari konsep yang telah diajarkan. 

Jika siswa sering dihadapkan pada masalah yaitu soal-soal, diharapkan kemampuan berpikir 

siswa semakin berkembang. 

Menurut Tim MKPBM (2001:113) masalah yang diformulasikan memiliki multi 

jawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga Open-ended problem atau 

problem terbuka. Siswa yang dihadapkan dengan Open-ended problem, tujuan utamanya bukan 

untuk mendapatkan jawaban, namun lebih menekankan pada cara bagaimana sampai  pada 

suatu jawaban.  

Open-ended mempunyai hubungan dekat dengan kemampuan berpikir Divergen, 

dimana untuk menyelesaikan Open-ended problem diperlukan kemampuan berpikir yang tinggi, 

maksudnya diperlukan kemampuan yang lebih dari siswa. Soal-soal Open-ended menuntut 

siswa untuk menemukan lebih dari satu jawaban dan cara yang benar untuk menyelesaikannya. 

Dalam hal ini proses berpikir sangat diperlukan. Secara konseptual masalah terbuka dalam 

pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan 

sedemikian rupa, sehingga memiliki beberapa solusi yang benar, dan terdapat banyak cara untuk 

mencapai suatu solusi tersebut.  Soal-soal Open-ended merupakan soal yang dapat melihat 

proses berpikir , bertujuan untuk mengangkat kegiatan kreatif siswa Tim MKPBM (2001: 117). 

Salah satu komponen untuk melihat untuk melihat seseorang berpikir kreatif ialah berpikir 

Divergenjadi dapat disimpulkan bahwa soal-soal Open-ended juga dapat mengangkat 

kemampuan berpikir Divergen.  

Penelitian tentang pengembangkan soal-soal Open-ended pernah dilakukan oleh 

Mustika Sari (2009:5) dengan judul “Pengembangan soal-soal Open-ended pada materi pecahan 

untuk siswa Sekolah Menengah Pertama”. Hasil dari pengembangan soal valid dan 

menunjukkan aadanya kepraktisan keberhasilan. Dengan keberhasilan itu peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan menggunakan soal-soal yang dikembangkan oleh peneliti 

sebelumnya, dan mengasumsikan soal-soal dari buku teks pelajaran ataupun sumber lainnya. 

 Berdasarkan uraian di atas, artikel ini ingin mengetahui apakah ada Pengaruh 

Penggunaan soal-soal Open-ended terhadap kemampuan berpikir Divergen matematis siswa di 

kelas VII SMPN 8 Palembang, dalam artikel ini peneliti akan menjelaskan bagiamana gambaran 

penelitian dan hasil dari penelitian.  

 

2. Metodologi penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang 

dilakukan adalah jenis penelitian eksperimen semu tanpa ada kelas pembanding. Adapun 

variabel penelitian adalah kemampuanberpikir Divergen matematis siswa di kelas VII SMP 
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Negeri 8 Palembang, dimana sampel dalam penelitian ini  bejumlah 36 orang siswa kelas VII4 

sekolah menengah pertama tahun ajaran 2011/2012,  yang terdiri dari 22 siswa perempuan dan 

14 siswa laki-laki.  Pengambilan sampel dilakukan dengan purposif sampling. Waktu penelitian 

dilakukan di SMP Negeri 8 Palembang kelas VII4 semeter ganjil tahun ajaran 2011/2012. 

Racangan penelitian menggunakan desain one Group Pretest-Postest Design. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan soal-soal kemampuan berpikir Divergen. 

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah  

1. Tahap persiapan 

Dalam tahapan peneliti melakukan pemilihan sampel, pembuatan instrument, 

penyusunan instrument, kisi-kisi instrument berupa soal-soal Open-ended dan berserta 

laternatif penyelesaiannya. Selanjutnya setelah instrumen selesai dibuat peneliti 

melakukan proses validasi instrumen kepada ahli. Hal ini bertujuan agar instrumen yang 

digunakan valid dan reliabel sehingga instrumen sesuai dengan kemampuan yang 

diukur yaitu kemampuan berpikir Divergen. 

2. Tahap pelaksanaan  

Dalam tahapan ini peneliti melakukan pemberian pretest atau tes awal  untuk mengukur 

kemampuanberpikir Divergen matematis siswa pada sampel penelitian. Kemudian 

setelah pretest diberikan beberapa waktu kemudian siswa diberikan perlakuan atau 

treatment berupa pemberian soal-soal Open-ended dalam pembelajaran matematika. 

selanjutnya setelah perlakuan selesai diberikan, peneliti memberikan posttest untuk 

mengukur kemampuan berpikir Divergen siswa setelah diberikan perlakuan. 

 Teknik Pengumpulan data  

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah  Soal 

tes kemampuan berpikir DivergenInstrumen ini digunakan untuk melihat kemampuan 

berpikir Divergen dalam menyelesaikan permasalahn terbuka  

 Teknik Analisa data  

Untuk melihat bagiamana penggaruh penggunaan soal-soal Open-ended terhadap 

kemampuan berpikir Divergen, dilakukan dengan menggunakan tes soal uraian. Tes 

diberikan kepada kelompok eksperimen, sebelum dilakukan perlakuan (pretest) dan 

setelah perlakuan  (posttest). Setelah di peroleh hasil tes, dilakukan uji statistik untuk 

menentukan hipotesis. Untuk menentukan hipotesis, peneliti melakukan  

a. Uji normalitas 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui data berdistribusi normal dilakukan,  

dengan uji statistik kolmogorov Smirnov. 

b. Uji Hipotesis  
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Setelah diperoleh data berdistibusi normal selanjutnya peneliti menggunakan 

bantuan uji statistik Paired Sample T Test untuk mengetahui apakah ada penggaruh 

penggunaan soal-soal Ope-Ended terhadap kemampuan berpikir Divergensiswa. 

 

3. Hasil dan diskusi 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa berpikir Divergensebagai operasi mental 

yang menuntut penggunaan kemampuan berpikir kreatif, meliputi kelancaran, kelenturan, 

orisionalitas, dan elaborasi dan kolaborasi. Artinya seseorang dikatakan berpikir Divergen 

dalam memecahkan masalah jika memenuhi empat kriteria sebagai berikut: kelancaran berpikir, 

keluwesan, originalitas, dan elaborasi.Keempat kriteria tersebut diuaraikan sebagai berikut: (a) 

kelancaran seseorang menghasilkan gagasan yang banyak; (b) keluwesan berpikir adalah 

kemampuan seseorang menghasilkan gagasan yang terdiri dari kategori-kategori yang berbeda-beda 

atau kemampuan memandang sesuatu objek, situasi atau masalah dari berbagai sudut pandang; 

(c) originlitas atau sering disebut berpikir tidak lazim adalah bentuk keaslian berpikir mengenai 

sesuatu yang belum dipikirkan orang lain atau tidak sama dengan pemikiran orang pada umumnya; 

(d) elaborasi adalah kemampuan memerinci suatu gagasan pokok ke dalam gagasan-gagasan yang 

lebih kecil 

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil skor sebaran tes awal dan tes akhir 

kemampuanberpikir Divergen matematis per indikator, adapun indikatro kemampuanberpikir 

Divergen ialah : (1) kemampuan elaboration, (2) fluency, (3) flexibility, dan (4) originality 

adapun datanya diperoleh sebagai berikut  

Tabel 1: sebaran pretest kemampuan berpikir Divergen siswa 

Rentan

g 

skor 

 

Persentase banyaknya siswa Katagor

i 

 Elaboratio

n 

Fluenc

y 

Flexibilit

y 

orginalit

y 

86-100 14% 17% 14% 25% Sangat 

baik 

71-85 11% 16% 22% 17% baik 

56-70 33% 22% 22% 22% Cukup 

41-55 22% 28% 22% 14% Kurang 

0-40 20% 17% 20% 22% Sangat 

kurang 

 

Berdasarkan hasil tabel 1 di atas  dapat dilihat adanya hasil untuk tiap-tiap indikator 

kemampuan berpikir Divergen, selanjutnya akan dipaparkan tentang hasil sebaran 
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posttest kemampuan berpikir divregen siswa, adapun hasilnya dapat dilhat pada tabe di 

bawah ini 

Tabel 2 :  sebaran posttest kemampuan berpikir Divergen siswa 

Rentan

g 

skor 

 

Persentase banyaknya siswa Katagor

i 

 Elaboratio

n 

Fluenc

y 

Flexibilit

y 

orginalit

y 

86-100 42% 47% 53% 42%  Sangat 

baik  

71-85 44% 36% 28% 42% baik 

56-70 11% 6% 11% 12% Cukup 

41-55 3% 8% 5% 2% Kurang 

0-40 0% 3% 3% 2% Sangat 

kurang 

 

Selanjutnya akan dipaparkan hasil rata-rata pretest dan posttest  kemampuanberpikir 

Divergensiswa, dari ketiga soal yang diberikan. 

Tabel 3 : Hasil rata-rata pretest  kemampuan berpikir Divergensiswa, dari ketiga 

soal yang diberikan 

No 

 

Soal Persentase banyaknya siswa Rata-

rata 

 Elaboration Fluency Flexibility orginality 

1 1 54 59 59 59 57,5 

2 2 64 62,5 64 71 65 

3 3 55 56 55 57 56 

Rata-rata  58 59 59 62 59,5 

 

Tabel 4 : Hasil rata-rata postest kemampuan berpikir Divergen siswa, dari ketiga 

soal yang diberikan 

No 

 

Soal Persentase banyaknya siswa Rata-

rata 

 Elaboration Fluency Flexibility Originality 

1 1 54 59 59 59 57,5 

2 2 64 62,5 64 71 65 

3 3 55 56 55 57 56 

Rata-rata 58 59 59 62 59,5 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan berpikri Divergen matematis siswa 

secara keseluruhan untuk pretest diperoleh rata-rata kemampuanberpikir Divergen siswa sebesar 

59,5  dan pada hasil posttest diperoleh rata-rata kemampuanberpikir Divergen siswa adalah 83, 

Selanjutnya berdasarkan hasil tes awl dan tes akhir dilakukan analisa data dengan bantuan 

program SPSS, diperoleh bahwa thitung lebih besar dari ttabel yaitu 7,478 untuk thitung dan 2,030 

untuk ttabel. Ini artinya hipotesis  HI diterima , dengan demikian diperoleh hasil adanya pengaruh 

soal-soal Open-ended terhadap kemampuanberpikir Divergen matematis siswa kelas VII SMP 

Negeri 8 Palembang.  

Adanya penagruh penggunaan soal-soal Open-ended terhadap kemampuanberpikir 

Divergen matematis siswa dapat dilihat dari tabel sebelumnya terdapat perbedaan hasil tes awal, 

dimana tiap indikator pada saat tes awal lebih dari 50% siswa masih dibawah katagori baik 

untuk tiap-tiap indikator, selain secara keseluruhan kemampuanberpikir Divergen matematis 

siswa sebesar 59,5 dari data ini dapat dikatakan kemampuanberpikir Divergen matematis siswa 

kelas VII masih belum baik hal ini dikarenankan siswa belum terbiasa menggunakan soal-soal 

Open-ended. Namun pandangan berbeda yang diperoleh ketika tes akhir. Pada tes akhir 

diperoleh kemampuan siswa untuk tiap indikator mengalami peningkatan yaitu sekitar 70% 

siswa berada pada katagori baik untuk tiap-tiap indikator dan juga dari hasil rata-rata 

kemampuan berpikir Divergen matematis siswa secara keseluruhan adalah 83. 

 

4. Kesimpulan  dan Saran 

 Kesimpulan 

Ada pengaruh pengggunaan soal-soal Open-ended terhadap kemampuan berpikir 

Divergen matematis siswa kelas VII SMP Negeri 8 Palembang. Hal ini dapat dilihat dari 

perbedaan nilai kemampuan berpikir Divergen matematis siswa sebelum perlakuan dan setelah 

diberikan perlakuan untuk tiap-tiap indikator. Dari hasil pretest untuk indikator elaboration 

diperoleh rata-rata nilai sebesar 58, fluency sebesar 59, flexibility sebesar 59, dan orgunality 

sebesar 62, sedangkan pada hasil posttest di peroleh untuk tiap indikator elaboration diperoleh 

rata-rata nilai sebesar 84, fluency sebesar 82, flexibility sebesar 83, dan orgunality sebesar 83. 

Didukung dengan hasil analisis data diperoleh t hitung= 7,47, sedangkan nilai t tabel= 2,030. 

Dengan demikian thitung lebih besar dari ttabel, sehingga hipotesis H1 diterima ini artinya ada 

pengaruh penggunaan soal-soal Open-ended terhadap kemampuan berpikir Divergen matematis 

siswa di Kelas VII SMP Negeri 8 Palembang. 

 Saran  

Dalam hal ini peneliti menyarankan untuk (1) siswa agar lebih sering mengerjakan soal-

soal terbuka ataupun jenis soal yang lain agar kemampuan berpikri Divergen matematisnya 

lebih berkembang, (2) bagi guru agar dapat memberikan suatu permasalahn terbuka yaitu 

berupa soal-soal Open-ended dalam proses pembelajaran agar proses berpikir siswa dapat lebih 
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berkembang sehingga siswa tidak terpaku pada satu jawaban dan juga dapat memberikan 

kesempatan berpikir secara terbuka kepada siswa, dan (3) bagi peneliti lainnya, agar dapat 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan soal-soal lain untuk melihat proses 

berpikir Divergen matematis siswa, atau pun dapat menggunakan soal-soal Open-ended untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir lainnya. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TAI pada 

pemahaman konsep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ekperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik semester II 

Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer (STMIK) di Surakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

cluster random sampling. Sampel penelitian ini adalah peserta didik dari STMIK 

Sinar Nusantara, AMIKOM, dan STMIK Duta Bangsa, masing-masing terdiri dari 

satu kelas sebagai kelas eksperimen satu (STAD) dan satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dua (TAI). Jumlah seluruh anggota sampel adalah 235 peserta 

didik.Teknik analisis data menggunakan uji statistik dengan taraf signifikansi α = 5 

%.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan TAI memberikan efek yang berbeda pada pemahaman konsep. Ditinjau dari 

rerataternyata peserta didik yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memperoleh rerata 74,59, sedangkan peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI memperoleh rerata 67,51. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan rataan skor 

pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. 

 

Kata kunci:  Model pembelajaran kooperatif tipe STAD, model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI, pemahaman konsep. 

 

PENDAHULUAN 

Mata kuliah Statistika I merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Program Studi Sistem Informatika. 

Mata kuliah ini diberikan di semester dua dengan bobot 2 sks. Tujuan perkuliahan Statistika I 

adalah memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik mengenai statistika deskriptif, 

dimana dalam praktek akan sangat bermanfaat untuk pengolahan data dalam suatu penelitian, 

sehingga peserta didik mampu menggunakan data statistik dalam menginformasikan fenomena 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.   

Kesalahan pemahaman konsep peserta didik juga bisa merupakan penyebab kegagalan 

prestasi belajar Statistika I. Hal bisa terjadi mungkin karena model pembelajaran yang 

digunakan pada setiap penyampaian terutama tentang konsep-konsep dasar statistika kurang 

menarik sehingga peserta didik kurang tertarik bahkan bosan untuk belajar Statistika I. Conny 

Semiawan (1990) menyatakan bahwa anak akan mudah memahami konsep yang rumit dan 

abstrak jika dalam proses pembelajaran disertai dengan contoh nyata sesuai dengan situasi dan 

kondisi melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik maupun penanganan benda yang benar-

benar nyata. 
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Model pembelajarannya dibuat menjadi lebih menyenangkan karena peserta didik akan 

dapat menikmati belajar, tertarik dengan materi yang diajarkan dan pada akhirnya dapat tercapai 

tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Mengingat begitu pentingnya mata kuliah Statistika I 

bagi peserta didik, maka pada penelitian ini akan diupayakan suatu model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Penggunaan dua model pembelajaran 

kooperatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada mata 

kuliah Statistika I, karena kedua model pembelajaran ini memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada peserta didik untuk berbuat, berpikir, berinteraksi secara lancar dan termotivasi 

tanpa hambatan pengajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan model 

pembelajaran kooperatif (STAD dan TAI) terhadap pemahaman konsep. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Slavin (2005:4) pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran dimana peserta didik dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang 

beranggotakan 4 – 6 orang. Untuk menuntaskan pelajaran setiap tim menggunakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh pengajar, kemudian mereka saling membantu satu sama lain untuk 

memahami mata kuliah melalui diskusi secara berkelompok. Setiap pertemuan peserta didik 

diberi kuis. Kuis diberi skor dan skor tersebut digunakan untuk menentukan skor perkembangan 

tiap individu.  

Erman Suherman, dkk (2001:265) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif akan 

dapat membantu sikap positif peserta didik. Roger dan David Johson mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok dapat dianggap pembelajaran kooperatif (Anita Lie, 2008:31). 

Pembelajaran kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar 

sesamanya sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas sebuah masalah atau tugas 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran koopertaif tipe STAD pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Peserta Didik Keterangan 

1. Penyajian materi Memperhatikan penjelasan 

pengajar 

Dengan ceramah  

2. Kerja kelompok Belajar di kelompok Diskusi kelompok 

3. Kuis individual Mengerjakan kuis individual Mengerjakan tes 

4. Skor kemajuan 

individu 

Memperhatikan penjelasan 

pengajar 

Menghitung skor 

kemajuan individu 

5. Penghargaan 

kelompok 

Memperhatikan penjelasan 

pengajar 

Dengan ceramah 
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Menurut Kamuran Tarim dan Fikri Akdeniz (2007:80) langkah-langkah model 

pembelajaran koopertaif tipe TAI adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

Fase 
Kegiatan Peserta 

Didik 
Keterangan 

1. Penentuan pokok 

bahasan  

Memperhatikan 

penjelasan pengajar 

Dengan 

ceramah 

2. Mengklarifikasikan 

tujuan 

Memperhatikan 

penjelasan pengajar 

Dengan 

ceramah 

3. Kerja Kelompok Belajar di kelompok Diskusi 

4. Presentasi Kelas Mempresentasikan 

materi atau soal 

yang sudah 

disiapkan pengajar  

Dengan 

ceramah 

5. Kuis Individual Mengerjakan kuis 

individual 

Mengerjakan 

tes 

6. Skor Kemajuan 

Individu 

Memperhatikan 

penjelasan pengajar 

Menghitung 

skor kemajuan 

individu 

7. Penghargaan 

kelompok 

Memperhatikan 

penjelasan pengajar 

Dengan 

ceramah 

 

Menurut Hatmiko dalam Siti Rahayu Haditono (1992) pemahaman adalah kemampuan 

menyerap arti dari materi yang meliputi tiga aspek, yaitu : 

1) Menerangkan sesuatu dengan kata-kata sendiri. 

2) Mengenali sesuatu dengan menggunakan kata-kata berbeda dengan yang ada di buku. 

3) Menginterpretasikan atau menarik kesimpulan yang benar dan ilmiah. 

Konsep dapat diperoleh dengan dua cara yaitu formasi konsep (concept formation) yang 

merupakan bentuk perolehan konsep sebelum anak masuk sekolah dan asimilasi konsep 

(concept assimilation) yang merupakan cara utama memperoleh konsep melalui pendekatan 

proses (Ratna Wilis Dahar, 1989). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah tingkat 

kemampuan untuk mengidentifikasikan dan mengungkapkan konsep dengan benar melalui 

pemikiran sendiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekperimental semu. Populasi 

dalam penelitian ini adalah peserta didik semester II Program Studi Sistem Informasi Sekolah 
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Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) di Surakarta. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling. Sampel penelitian ini adalah dua kelas 

program studi Sistem Informasi STMIK Sinar Nusantara, dua kelas program studi Sistem 

Informasi AMIKOM, dan dua kelas program studi Sistem Informasi STMIK Duta Bangsa. 

Dengan rician bahwasatu kelas sebagai kelas eksperimen satu menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STADdan satu kelas sebagai kelas eksperimen dua menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Banyaknya seluruh anggota sampel adalah 235 peserta 

didik yang terdiri dari 121 peserta didik sebagai kelompok eksperimen satu dan 114 peserta 

didik sebagai kelompok eksperimen dua. Pengumpulan data dilakukan dengan tes pemahaman 

konsep. Teknik analisis data menggunakan uji statistik dengan taraf signifikansi α = 5 %. 

 

PEMBAHASAN 

 Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan uji keseimbangan. Uji ini berfungsi 

untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. Sebelum 

melakukan uji keseimbangan terlebih dahulu diadakan uji normalitas dan homogenitas. Hasil uji 

normalitas sampel yang dikenai model kooperatif tipe STAD diperoleh L(0,05;121) = 0,08055 >Lobs 

= 0,07851 sehingga hipotesis nol tidak ditolak yang menyatakan sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas sampel yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI diperoleh L(0,05;114) = 0,08298 >Lobs = 0,0675 sehingga 

hipotesis nol tidak ditolak yang menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Uji homogenitas untuk model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

TAI diperoleh 𝜒2 = 0,429 < 𝜒(0,05;1)
2 = 3,841 maka hipotesis nol tidak ditolak berarti variansi 

dari kedua populasi tersebut sama.  

 Uji keseimbangan sampel menggunakan uji-t dan taraf signifikansi 0,05. Dengan 

menggunakan bantuan Minitab 14  diperoleh thitung = 0,40 dan P = 0,347 > 0,05 sehingga 

hipotesis nol yang menyatakan bahwa kedua kelompok eksperimen mempunyai kemampuan 

awal yang sama tidak ditolak. 

 Data dari kedua kelompok sampel tersebut berdistribusi normal karena L(0,05;121) = 0,08055 

>Lobs = 0,05656. Sedangkan sampel berasal dari populasi yang mempunyai variansi sama karena 

𝜒2 = 0,22174 < 𝜒(0,05;1)
2 = 3,841.Dari kedua syarat tersebutmaka data yang diperoleh dapat 

dianalisis dengan uji statistik.  

 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada 

pemahaman konsep. Perbedaan ini ditunjukkan dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh harga 

statistik uji thit = 13,946 dan P = 0,000 < 0,05.  

 Ditinjau dari rerata skor pemahaman konsep ternyata peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memperoleh rerata 74,59, sedangkan peserta didik yang 
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mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TAI memperoleh rerata 67,51. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan rataan skor 

pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI. 

Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan suatu 

masalah. Seorang peserta didik harus mengetahui aturan-aturan yang relevan dimana aturan-

aturan tersebut didasarkan pada konsep-konsep yang diperoleh. Konsep selanjutnya bergantung 

pada konsep sebelumnya, sehingga pemahaman konsep peserta didik untuk Statistika I perlu 

dibangun sejak awal agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.  

 Model pembelajaran yang menarik akan membuat peserta didik tertarik untuk belajar 

Statistika I mengingat latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan TAI dirancang agar peserta didik mampu berinteraksi satu sama lain 

melaui diskusi. Kedua model pembelajaran ini mempunyai perbedaan fase dalam hal 

penyampaian materi.  

 Ditinjau dari proses pembelajarannya, pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pengajar masih menjelaskan tentang materi yang diberikan, apabila ada peserta didik yang 

belum paham bisa langsung ditanyakan kepada pengajar. Sedangkan diskusi kelompok 

dilakukan untuk membahas soal yang diberikan pengajar. Jadi, pengajar dapat memberikan 

pemahaman konsep secara langsung.  

 Sedangkan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TAI peserta 

didik harus aktif dalam mempelajari materi yang sudah disiapkan oleh pengajar. Pengajar hanya 

membimbing, membantu dan mengawasi agar proses belajar berjalan dengan baik, sehingga 

pemahaman konsep bergantung pada konsep sebelumnya.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan prestasi belajar 

antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TAI pada pemahaman konsep. Peserta 

didik yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan prestasi belajar yang 

lebih baik daripada model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis miskonsepsi dan 

mengetahui penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam materi pokok ruang 

dimensi tiga yang ditinjau dari kecerdasan visual-spasial siswa kelas X SMA Negeri 1 

Klaten tahun ajaran 2012/2013. 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, dengan strategi penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 

menggunakan pemilihan sampel bertujuan (pusposive sample). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah 1) metode observasi di kelas X-J SMA Negeri 1 Klaten, 

2) metode tes yang meliputi tes diagnostic dan tes kecerdasan visual-spasial yang 

dilakukan kepada siswa kelas X-J SMA Negeri 1 Klaten, 3) metode wawancara 

dilakukan kepada siswa yang mengalami miskonsepsi disesuaikan dengan kecerdasan 

visual-spasial siswa tersebut. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi 

metode. Langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan 

menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Siswa dengan 

kecerdasan visual-spasial tinggi tidak mengalami miskonsepsi, siswa dengan 

kecerdasan visual-spasial sedang cenderung mengalami miskonsepsi teoritikal dan 

korelasional, sedangkan siswa dengan kecerdasan visual-spasial rendah cenderung 

mengalami miskonsepsi teoritikal, klasifikasional dan korelasional. 2) Penyebab 

miskonsepsi siswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang (a) Jenis miskonsepsi 

teoritikal yaitu guru kurang menekankan dalam menerangkan alasan kedudukan dua 

bidang, dalam kasus ini alasan dua bidang sejajar (b) Jenis miskonsepsi korelasionak 

yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kurang aktif bertanya dan aspek 

praktis. 3) Penyebab miskonsepsi siswa dengan kecerdasan visual-spasial rendah (a) 

Jenis miskonsepsi teoritikal yaitu siswa salah dalam memahami definisi dan guru 

kurang menekankan dalam menerangkan alasan kedudukan dua bidang, dalam kasus 

ini kedudukan dua bidang sejajar (b) Jenis miskonsepsi klasifikasional yaitu siswa 

tidak bisa membayangkan gambar pada soal dengan baik (c) Jenis miskonsepsi 

korelasional yaitu siswa kurang aktif bertanya, siswa terpengaruh dengan kata 

diperpanjang, aspek pratis dan siswa kurang tertarik dengan materi. 

 

Kata kunci : miskonsepsi, kecerdasan visual-spasial, ruang dimensi tiga 

 

 

PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan ilmu yang mempunyai karakteristik tertentu. Salah satu 

karakteristik matematika adalah memiliki objek kajian abstrak. Dalam matematika objek dasar 

yang dipelajari adalah abstrak. Objek dasar itu meliputi fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Dari 

objek dasar tersebut dapat disusun suatu pola dan struktur matematika [1]. 

 Oleh  karena itu, belajarmatematikaharusdilakukansecarabertahap,berurutandan 

sistematisserta didasarkanpadapengalamanbelajaryang lalu. Matematika diberikan untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. 

Berdasarkanhaltersebut,matematikadianggapsebagaiilmuyangsangatpenting dan diajarkan 
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hampir disemua jenjang pendidikan, mulai dari  sekolah dasar, 

sekolahmenengahhinggaperguruantinggi. 

 Peran penting matematika dituulis “It would be very difficult – perhaps impossible – to 

live a normal life in very many parts of the world in the twentieth century without making use of 

mathematics of some kind.” Yang berarti akan sangat sulit atau tidaklah mungkin bagi seseorang 

untuk hidup di bagian bumi ini  pada abad ke-20  tanpa sedikitpun memanfaatkan matematika 

[2]. 

Menurut Ibu Retno Adiati, salah satu guru matematika SMA N 1 Klaten yang ditemui 

peneliti pada saat observasi awal di sekolah tersebut pada Desember 2012, matematika masih 

menjadi masalah bagi sebagian siswa SMA N 1 Klaten. Sebagian siswa SMA N 1 Klaten tidak 

lulus ujian matematika ataupun ulangan harian. Mereka menganggap matematika adalah mata 

pelajaran yang sulit dan hanya berisi kumpulan rumus. Akibatnya, prestasi belajar mengajar 

matematika yang dicapai masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dalam ulangan harian 

materi pokok ruang dimensi tiga, prosentase siswa kelas X tahun ajaran 2011/2012 yang tuntas 

hanya 58%, padahal untuk materi pokok yang lain ketuntasannya mencapai 80-90%.  

Menurut guru tersebut, beberapa masalah yang dapat diindikasikan sebagai penyebab kesulitan 

siswa dalam  materi ruang dimensi tiga, antara lain: 

1. Siswa belum memahami konsep ruang dimensi dengan benar. 

2. Siswa kesulitan dalam mengimajinasikan soal tentang ruang dimensi tiga,  

3. Sebagian siswa hanya mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep sehingga melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

4. Materi prasyarat diantaranya adalah garis lurus, sudut, luas bangun datar, trigonometri dan 

syarat-syarat berlakunya teorema Phytagoras belum dikuasai oleh sebagian siswa. 

Dari beberapa indikasi tersebut, salah satu penyebab kegagalan siswa dalam 

pembelajaran ruang dimensi tiga adalah siswa belum memahami konsep matematika atau siswa 

salah memahami konsep matematika (miskonsepsi). Dalam penelitian skripsi yang dilakukan di 

kelas VII E SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 tentang miskonsepsi pada 

materi segitiga, masih terjadi miskonsepsi tentang definisi, klasifikasi, sifat serta alas dan tinggi 

segitiga. Penyebab miskonsepsi tersebut antara lain berasal dari guru, interpretasi siswa serta  

aspek praktis [3]. 

Dalam belajar matematika, siswa haruslah memiliki dasar untuk membangun 

pengetahuan berikutnya, yaitu suatu konsep yang telah dimiliki sebelumnya secara tepat. 

Apabila siswa tidak mampu memahami salah satu konsep dengan baik, tentu saja akan 

berpengaruh pada konsep selanjutnya yang berkaitan dan menyebabkan adanya miskonsepsi. 

 Penyebab kegagalan siswa dalam pembelajaran ruang dimensi tiga yang lain adalah 

imajinasi siswa tentang ruang dimensi tiga masih kurang. Penyelesaian persoalan ruang dimensi 

tiga tidak hanya memerlukan keterampilan siswa namun  juga memerlukan daya pikir, 
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penalaran dan kemampuan siswa untuk mengimajinasikan hubungan antar objek dan ruang 

dimensi tiga. Berbagai karakteristik yang dimiliki oleh siswa mempengaruhi  siswa dalam 

pemahaman konsep suatu materi pokok. Salah satu karakteristik siswa tersebut adalah 

kecerdasan visual-spasial. Kecerdasan visual-spasial memuat kemampuan seseorang untuk 

memahami secara lebih mendalam hubungan antar objek dan ruang [4]. Seseorang yang 

mempunyai kecerdasan visual-spasial tinggi, memiliki kemampuan untuk melihat dengan tepat 

gambaran visual di sekitar mereka dan memperhatikan rincian kecil yang kebanyakan orang lain 

mungkin tidak memperhatikan. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan mengenai konsepsi sangatlah menarik bagi 

penulis, sehingga ingin mengkaji lebih lanjut mengenai miskonsepsi–miskonsepsi yang dialami 

siswa kelas  X SMA pada pembelajaran matematika materi pokok ruang dimensi tiga dengan 

tinjauan kecerdasan visual-spasial siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Klaten, pada kelas X-J tahun ajaran 

2012/2013 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan wawancara. Penentuan 

subjek penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling). 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi guru mengajar dan 

observasi siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar materi ruang dimensi tiga. Selain itu, 

metode observasi digunakan sebagai salah satu sumber informasi penyebab miskonsepsi siswa.  

Tes yang diberikan pada penelitian ini adalah tes kecerdasan visual-spasial dan tes 

diagnostik. Sebelum instrument tes kecerdasan-visual spasial diberikan kepada subjek 

penelitian, instrument tes divalidasi isi terlebih dahulu oleh validator kemudian diujicobakan di 

kelas X-G SMA Negeri 1 Karanganom. Tes diagnostik merupakan tes yang diberikan sesudah 

materi pembelajaran disajikan. Tujuan soal diagnostik adalah soal-soal untuk mengungkapkan 

kelemahan atau bagian yang belum dipahami oleh siswa [5]. Berdasarkan hasil tes, didapat 

dugaan-dugaan miskonsepsi yang terjadi. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan setelah data hasil tes didapat. Tujuan 

diadakannya wawancara ini adalah untuk memastikan miskonsepsi yang dialami siswa pada 

materi ruang dimensi tiga dan memverivikasi hasil data tes. Wawancara dilakukan pada 

beberapa subjek yang dipilih berdasarkan kelompok kecerdasan visual-spasial dan kelengkapan 

jawaban pada tes tertulis. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Langkah analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan [6]. 



Prosiding SNMPM Universitas Sebelas Maret 2013  Volume 1 

 

Makalah Pendamping: Pendidikan Matematika 4   327 

Pada penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data salah satunya bisa dilakukan 

dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu [7]. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, yaitu dengan 

membandingkan data hasil tes yang diverivikasi dengan wawancara, dan observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap guru beserta siswa dan wawancara 

yang dilakukan kepada siswa, dapat diketahui bagaimana metode guru dalam menyampaikan 

materi ruang dimensi tiga. Dari kedua hal ini juga diketahui bagaimana siswa mengikuti proses 

pembelajaran dan mempelajari materi ini. 

Kegiatan pendahuluan terdiri dari 3 bagian yaitu apersepsi, motivasi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Dalam hal ini guru memberikan ketiganya hanya pada saat awal 

pertemuan. Apersepsi yang diberikan guru yaitu mengenalkan bentuk-bentuk bangun ruang 

diantaranya kubus, balok, prisma dan tabung. Pertemuan selanjutnya guru hanya membahas 

latihan soal yang diberikan pada setiap akhir pelajaran. Motivasi yang diberikan guru, dengan 

mempelajarari dimensi tiga siswa bisa menyelesaikan soal-soal tentang bangun ruang dan yang 

ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.  

Pada kegiatan inti, guru cenderung memakai metode ceramah.  Guru tidak pernah 

membentuk kelompok diskusi, tetapi saat mengerjakan latihan soal siswa dibolehkan untuk 

mengerjakan bersama teman sebangku. Soal latihan dan PR banyak diambil dari LKS. Dalam 

menjelaskan materi guru lebih memilih langsung mengaplikasikan suatu konsep ke dalam 

contoh soal. 

Guru menanamkan konsep pada siswa dengan mengambil permisalan dari alat peraga 

bangun ruang atau memanfaatkan benda-benda disekitar sebagai contoh permisalan. Guru selalu 

memberikan contoh dan menganjurkan siswa pada saat mengerjakan soal membuat ilustrasi 

gambar agar dapat membantu mengerjakan soal. Pada saat membahas PR guru selalu 

menawarkan atau menunjuk siswa untuk mengerjakan di papan tulis, setelah selesai guru 

memeriksa dan mengoreksi hasil pekerjaan siswa. guru lebih banyak mendominasi kegiatan 

belajar mengajar. Guru selalu berkeliling pada saat siswa mengerjakan latihan soal. 

Pada kegiatan penutup, guru tidak pernah mengajak siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari pada setiap pertemuan. Kegiatan penutup biasanya hanya dengan 

memberikan latihan atau PR. Guru tidak memberikan evaluasi seperti kuis atau postest, evaluasi 

guru diberikan saat membahas PR pada pertemuan berikutnya. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar juga tidak dinilai guru.  

Di dalam kegiatan belajar mengajar, siswa tergolong pasif dalam mengikuti proses 

tersebut. Saat guru memasuki ruang kelas siswa diam dan mempersiapkan pelajaran dengan 
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baik. Siswa memperhatikan guru yang sedang menjelaskan dan mencatat pelajaran, namun 

terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Mereka sibuk membaca komik yang 

diselipkan di buku pegangan siswa, namun tidak ada siswa yang berbicara sendiri dengan 

temannya. 

Terlihat hanya beberapa siswa saja yang bertanya kepada guru, kebanyakan diantara 

mereka lebih suka bertanya kepada teman-temannya. Siswa megerjakan soal-soal yang 

diberikan guru, ada yang dikerjakan secara individu dan ada juga yang mengerjakan dengan 

teman sebangku. Siswa kurang aktif pada saat guru menyuruh untuk mengerjakan soal di papan 

tulis, akibatnya guru yang sering menunjuk siswa. 

Berdasarkan hasil validasi data, siswa mengalami berbagai miskonsepsi mengerjakan 

soal materi ruang dimensi tiga. Dari beberapa indikasi miskonsepsi yang ada, dapat diketahui 

tipe miskonsepsi siswa ditinjau dari kecerdasan visual-spasial yang siswa miliki. Hal-hal yang 

menjadi indikator miskonsepsi ditinjau dari kecerdasan visual-spasial siswa adalah miskonsepsi 

teoritikal, miskonsepsi klasifikasional dan miskonsepsi korelasional. 

 

1. Miskonsepsi Teoritikal 

Miskonsepsi teoritikal merupakan miskonsepsi tentang penjelasan terhadap fakta 

atau kejadian-kejadian dalam sistem yang terorganisir. Proses penjelasan menyangkut 

proses pengembangan mulai dari yang diketahui sampai yang belum diketahui. 

Berdasarkan hasil validasi data diperoleh beberapa kesalahan dan penyebabnya dari setiap 

kecerdasan visual-spasial siswa dalam hal miskonsepsi teoritikal. Berikut disajikan uraian 

miskonsepsi beserta penyebabnya dari setiap kecerdasan visual-spasial siswa. 

a. Kecerdasan visual-spasial tinggi 

Untuk siswa dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, berdasarkan analisis data hasil tes 

dan analisis data wawancara tidak mengalami miskonsepsi teoritikal. 

b. Kecerdasan visual-spasial sedang 

Miskonsepsi dan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dengan kecerdasan 

visual-spasial sedang adalah sebagai berikut : 

Siswa mengalami miskonsepsi tentang kesejajaran dua bidang. Penyebab miskonsepsi 

karena guru kurang menekankan tentang sebab dua bidang dikatakan sejajar, guru hanya 

menekankan akibat dari dua bidang dikatakan sejajar. 

c. Kecerdasan visual-spasial rendah 

Miskonsepsi dan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dengan kecerdasan 

visual-spasial rendah adalah sebagai berikut : 

1) Siswa mengalami miskonsepsi tentang definisi sejajar dan tegaklurus. Penyebab 

miskonsepsi karena siswa salah dalam memahami tentang sejajar dan tegak lurus. 
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2) Siswa mengalami miskonsepsi tentang kesejajaran dua bidang. Penyebab 

miskonsepsi karena guru kurang menekankan tentang sebab dua bidang dikatakan 

sejajar, guru hanya menekankan akibat dari dua bidang dikatakan sejajar. 

2. Miskonsepsi Klasifikasional 

Miskonsepsi klasifikasional merupakan miskonsepsi pada klasifikasi fakta-fakta ke 

dalam bagan-bagan yang terorganisir untuk menerangkan suatu obyek atau gejala. 

Berdasarkan hasil validasi data diperoleh beberapa kesalahan dan penyebabnya dari setiap 

kecerdasan visual-spasial siswa dalam hal miskonsepsi klasifikasional. Berikut disajikan 

uraian miskonsepsi beserta penyebabnya dari setiap kecerdasan visual-spasial siswa. 

a. Kecerdasan visual-spasial tinggi 

Untuk siswa dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, berdasarkan analisis data hasil tes 

dan analisis data wawancara tidak mengalami miskonsepsi teoritikal. 

b. Kecerdasan visual-spasial sedang 

Untuk siswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang, berdasarkan analisis data hasil 

tes dan analisis data wawancara tidak mengalami miskonsepsi klasifikasional. 

c. Kecerdasan visual-spasial rendah 

Miskonsepsi dan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dengan kecerdasan 

visual-spasial rendah adalah sebagai berikut : 

1) Siswa mengalami miskonsepsi dalam mengidentifikasi kedudukan dua garis. 

Penyebab miskonsepsi karena siswa tidak bisa membayangkan gambar pada soal 

dengan baik. 

2) Siswa mengalami miskonsepsi dalam mengidentifikasi kedudukan dua bidang. 

Penyebab miskonsepsi karena siswa tidak bisa membayangkan gambar dengan 

baik. 

3. Miskonsepsi Klasifikasional 

Miskonsepsi korelasional merupakan miskonsepsi tentang hubungan yang dibentuk dari 

kejadian-kejadian. Berdasarkan hasil validasi data diperoleh beberapa kesalahan dan 

penyebabnya dari setiap kecerdasan visual-spasial siswa dalam hal miskonsepsi korelasional. 

Berikut disajikan uraian miskonsepsi beserta penyebabnya dari setiap kecerdasan visual spasial 

siswa. 

a. Kecerdasan visual-spasial tinggi 

Untuk siswa dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, berdasarkan analisis data hasil tes 

dan analisis data wawancara tidak mengalami miskonsepsi korelasional. 

b. Kecerdasan visual-spasial sedang 

Miskonsepsi dan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dengan kecerdasan visual-

spasial sedang adalah sebagai berikut : 
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1) Siswa mengalami miskonsepsi tentang sudut yang terbentuk antara dua garis. 

Penyebab miskonsepsi adalah penjelasan dari guru dan aspek praktis yang sering 

keluar pada soal. 

2) Siswa mengalami miskonsepsi tentang hubungan garis perpotongan dua bidang 

dengan sudut yang terbentuk. Penyebab miskonsepsi karena siswa kurang paham 

penjelasan guru dan kurang aktif bertanya. 

3) Siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan sudut antara dua bidang. Penyebab 

miskonsepsi karena siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. 

c. Kecerdasan visual-spasial rendah 

Miskonsepsi dan penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dengan kecerdasan visual-

spasial rendah adalah sebagai berikut : 

1) Siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan titik potong garis pada bidang. 

Penyebab miskonsepsi karena siswa terpengaruh kata diperpanjang pada saat guru 

menjelaskan. 

2) Siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan jarak dua bidang. Penyebab 

miskonsepsi karena siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, kurang bertanya dan 

kurang tertarik dengan materi. 

3) Siswa mengalami miskonsepsi tentang sudut yang terbentuk antara dua garis. 

Penyebab miskonsepsi adalah penjelasan dari guru dan aspek praktis yang sering 

keluar pada soal. 

4) Siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan sudut antara dua bidang. Penyebab 

miskonsepsi karena siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami 

miskonsepsi dalam menyelesaikan soal mengenai ruang dimensi tiga. Pada siswa kelas X-J 

SMA Negeri 1 Klaten yang memiliki kecerdasan visual-spasial tinggi tidak mengalami 

miskonsepsi, siswa yang memiliki kecerdasan visual-spasial sedang cenderung mengalami 

miskonsepsi teoritikal dan korelasional, sementara pada siswa dengan kecerdasan visual-spasial 

rendah cenderung mengalami miskonsepsi teoritikal, kalsifikasional dan korelasionl 

Penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

mengenai materi ruang dimensi tiga untuk siswa yang memiliki kecerdasan visual-spasial 

sedangadalah untuk jenis miskonsepsi teoritikal yaitu siswa salah dalam memahami definisi 

danguru kurang menekankan alasan kedudukan dua bidang sejajar, untuk jenis miskonsepsi 

korelasional yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kurang aktif bertanya adan 

aspek praktis Sedangkan untuk siswa yang memiliki kecerdasan visual-spasial rendah adalah 

untuk jenis miskonsepsi teoritikal yaitu siswa salah dalam memahami definisi dan guru kurang 
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menekankan dalam menerangkan alasan kedudukan dua bidang sejajar, untuk jenis miskonsepsi 

klasifikasional yaitu siswa tidak bisa membayangkan gambar pada soal dengan baikdan untuk 

jenis miskonsepsi korelasional yaitu siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa kurang 

aktif bertanya, siswa terpengaruh dengan kata diperpanjang, aspek pratis dan siswa kurang 

tertarik dengan materi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan guru dapat memberikan contoh soal yang 

lebih bervariasi baik jenis dan bentuknya serta menggunakan model dan metode pembelajaran 

yang dapat menyesuaikan dengan kecerdasan visual-spasial siswa sehingga dapat 

meminimalisasi kesalahan yang terjadi pada siswa. Siswa harus lebihbanyak mengerjakan soal-

soal ruang dimensi tiga agar daya imajinasinya lebih terasah, khususnya untuk siswa dengan 

kecerdasan visual-spasial tinggi dan mengetahui beberapa variasi soal.Siswa harus lebih teliti 

dalam menerima dan menggunakan definisi dan rumus dalam menyelesaikan soal, khususnya 

untuk siswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang dan rendah.Siswa harus lebih peduli dan 

memperhatikan konsep pada materi dalam pembelajaran matematika serta juga lebih teliti dalam 

membayangkan bentuk bangun ruang, khususnya untuk siswa dengan kecerdasan visual-spasial 

rendah. Siswa harus lebih aktif menggali informasi misalnya bertanya atau berdiskusi. Selain ini 

hendaknya siswa mengemukakan apa yang belum dipahami. 
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pembelajaran matematika yang berkelompok di kelas VII belum 

maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya aktivitas siswa untuk ikut berpartisipasi aktif 

saat belajar dan kurangnya sikap tanggung jawab siswa dengan sesama anggota 

kelompok dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas sehingga berdampak pada 

hasil belajar siswa yang masih rendah. Hipotesis penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika siswa yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih 

tinggi daripada hasil belajar siswa dengan pembelajaran konvensional.Jenis penelitian 

ini adalah gabungan antara penelitian eksperimen dan deskriptif dengan model 

rancangan Randomized Control Group Design Only.  Populasi penelitian adalah siswa 

kelas VII SMPN 5 Payakumbuh. Sampel penelitian adalah siswa kelas VII.5 dengan 28 

siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VII.2 dengan 29 siswa sebagai kelas kontrol. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas siswa dan tes hasil belajar 

berupa tes essay. Berdasarkan hasil observasi, secara umum terjadi peningkatan 

aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan keenam. Berdasarkan analisis data pada selang 

95 % dengan α = 0,05, diperoleh p-value = 0,014. Rata-rata hasil tes akhir di kelas 

eksperimen adalah 73,61 dan di kelas kontrol adalah 61,83.Karena p-value > α berarti 

hipotesis penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa yang diterapkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

lebih tinggi dari pada hasil belajar matematika siswa yang diterapkan dengan 

pembelajaran konvensional.  

 

Kata Kunci: Aktivitas siswa, Hasil belajar, Model kooperatif tipe STAD 

 

 

A. Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memegang 

peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu sebagai alat 

bantu, pembentuk pola pikir, dan pembentuk sikap siswa. Matematika juga membangun 

karakter manusia, menciptakan manusia yang bisa berpikir logis, praktis, cermat, taat asas, 

dan mampu memutuskan masalah dengan cepat dan tepat. 

Dalam proses pembelajaran matematika, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, diantaranya cara guru mengajar, cara siswa belajar, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki setiap 

siswa karena tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama. Oleh karena itu, guru 

hendaknya bisa merancang pembelajaran yang tepat, menyenangkan, membangkitkan 

semangat, dan mengembangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16-26 Februari 2011 di SMPN 5 

Payakumbuh, pelaksanaan pembelajaran matematikayang berkelompok di kelas VII belum 
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maksimal. Masalah yang terlihat saat proses pembelajaran adalah kurangnya aktivitas belajar 

siswa untuk ikut berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan kurangnya 

sikap tanggung jawab siswa dengan sesama anggota kelompok dalam memahami materi dan 

menyelesaikan tugas kelompok. Munculnya aktivitas negatif siswa saat pembelajaran 

membuat kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Misalnya siswa mengganggu temannya 

saat diskusi kelompok dengan menggunakan segala macam hal, berbicara dengan suara 

keras, dan mengambil lembar kerja anggota kelompok lain. 

Kondisi yang kurang kondusif ini berdampak pada hasil belajar matematika siswa 

yang kurang memuaskan. Persentase siswa yang tidak tuntas lebih banyak dari pada 

persentase siswa yang tuntas pada ulangan harian 1. Ini menunjukkan bahwa tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi tersebut masih tergolong rendah. Persentase ketuntasan 

siswa pada ulangan harian 1 ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  

Tabel 1 

Persentase Ketuntasan Siswa Pada Ulangan Harian 1 Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

Kelas Tuntas (≥ 65) 
Tidak Tuntas (< 

65) 

𝑉𝐼𝐼1 24,24 75,76 

𝑉𝐼𝐼2 31,03 68,97 

𝑉𝐼𝐼3 19,35 80,65 

𝑉𝐼𝐼4 29,41 70,59 

𝑉𝐼𝐼5 39,28 60,72 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase ketuntasan siswa dari kelima 

kelas tidak ada yang mencapai 50%. Persentase ketuntasan dari kelima kelas berada pada 

rentang 19,35% - 39,28%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa masih tergolong rendah. 

Untuk mengatasi masalah di atas, maka hendaknya dirancang pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas, diskusi kelompok dan hasil belajar matematika siswa. 

Pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap sesama 

anggota kelompok dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas kelompok. Dengan 

demikian, sikap individualis siswa dalam kelompok dapat dikurangi.  

Menurut Rusman (2000: 214), “model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

menumbuhkan sikap tanggung jawab siswa dengan sesama anggota kelompok dalam 

memahami materi dan menyelesaikan tugas kelompok”. Dengan demikian, STAD 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas, diskusi kelompok dan hasil belajar matematika 

siswa kelas VII di SMPN 5 Payakumbuh. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian 
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ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) Pada Pelajaran Matematika di Kelas VII SMPN 5 

PayakumbuhTahun Ajaran 2010/2011”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas siswa kelas 

VII selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di SMPN 5 Payakumbuh 

dan hasil belajar matematika siswa kelas VII selama penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD di SMPN 5 Payakumbuh. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

Bagaimanakah aktivitas belajar siswa selama penerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada mata pelajaran matematika kelas VII di SMPN 5 Payakumbuh?  dan apakah 

hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMPN 5 Payakumbuh yang diterapkan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi dari pada hasil belajar matematika 

siswa yang diterapkan dengan  pembelajaran konvensional?. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah siswa dapat belajar untuk bertanggungjawab terhadap sesama anggota kelompok 

dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas kelompok, adanya interaksi yang baik 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan kurang sehingga 

sikap individualis siswa dapat dikurangi, siswa dapat belajar hidup bersosial dengan teman di 

kelas, siswa berani dalam mengemukakan pendapat, ide maupun gagasan selama diskusi 

kelompok. 

 

B. Definisi Operasional 

Hasil belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. 

Hasil belajar dari ranah kognitif merupakan kemampuan siswa dalam bidang pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sudjana (1992: 22) mengatakan 

bahwa “Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah menerima pengalaman belajar”. Jadi hasil belajar seseorang dapat diketahui 

setelah dilakukan penilaian sehingga hasil belajar dapat menggambarkan sejauh mana siswa 

tersebut telah berhasil dalam menerima pelajaran. 

 

Model kooperatif tipe STAD 

Model Kooperatif tipe STAD merupakan salah satu belajar kelompok yang dapat memacu 

siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai materi. Setiap 

siswa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman sekelompok mereka 

telah memahami materi yang didiskusikan tersebut. Mereka mengajari teman sekelompok 

dan menaksir kekurangan mereka untuk membantu agar bisa berhasil menjalani tes atau kuis 

di akhir pembelajaran. Skor kelompok didasarkan pada kemajuan yang diperoleh siswa atas 
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nilai sebelumnya. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh kemajuan dari setiap anggota 

kelompok dan penghargaan prestasi kelompok juga diberikan kepada kelompok, bukan 

individu. Menurut Rusman (2000: 215), ada enam langkah pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, yaitu: 

1. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Guru di awal pembelajaran menyampaikan cakupan materi yang akan dibahas. 

Tujuan pelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa untuk belajar. 

2. Pembagian Kelompok (Tim) 

Kelompok disusun terdiri dari 4-5 orang siswa yang memiliki kemampuan 

heterogen. Hal ini bertujuan agar siswa dapat saling bekerja sama dan saling membantu 

dalam memahami materi yang sedang dipelajari.  

3. Presentasi dari guru 

Materi pelajaran disampaikan oleh guru dalam presentasi kelas. Dalam 

penyampaian materi, guru dibantu dengan media. Presentasi ini paling sering 

menggunakan pembelajaran langsung oleh guru. Siswa diharapkan memperhatikan guru 

pada saat presentasi kelas karena akan membantu mereka dalam diskusi kelompok. 

4. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan lembar kerja 

sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota kelompok mengerjakan 

lembar kerja siswa tersebut dengan berdiskusi sesama anggota kelompok dan masing-

masing anggota kelompok dapat memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru 

melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila diperlukan. 

Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

5. Kuis (Evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar siswa melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing 

kelompok. Siswa diberikan soal dan diharapkan setiap siswa mengerjakan kuis tersebut 

secara individual.  

6. Penghargaan Prestasi Tim 

a. Menghitung skor individu 

Setiap siswa dapat menyumbangkan poin maksimum kepada tim 

(kelompoknya). Pada pertemuan pertama, setiap siswa diberi skor dasar yang 

dilihat dari nilai ulangan siswa sebelumnya. Kemudian setiap siswa diberi skor 

perkembangan yang didapatkan dari selisih antara skor terakhir dengan skor dasar. 

Ada tiga langkah dalam menghitung skor individu yaitu: 

1) Menetapkan skor dasar 
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Pada pertemuan pertama, setiap siswa diberikan skor dasar berdasarkan nilai 

ulangan sebelumnya. Untuk pertemuan kedua sampai pertemuan keenam, skor 

dasar setiap siswa diambil dari nilai kuis siswa sebelumnya. 

2) Menghitung skor kuis terkini 

Menghitung skor kuis terkini siswa dilakukan dengan memeriksa nilai kuis 

setiap siswa. Setiap anggota kelompok, memiliki nilai kuis masing-masing 

berdasarkan hasil kuis yang telah dinilai. Siswa memperoleh poin untuk kuis 

yang berkaitan dengan pelajaran terkini.  

3) Menghitung skor perkembangan 

Siswa mendapatkan poin perkembangan yang besarnya ditentukan dari skor 

kuis terkini. Kemudian akan dibandingkn skor kuis terkini dengan skor kuis 

yang sebelumnya. Penghitungan perkembangan skor individu dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2: Penghitungan Perkembangan Skor Individu 

No Nilai Tes Poin 

1 Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 0 

2 10 sampai 1 poin di bawah skor dasar 10 

3 Skor 0 sampai 10 poin di atas skor dasar 20 

4 Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 

5 Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor 

dasar) 

30 

Sumber: Rusman (2010: 216) 

b. Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan 

individu anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. 

Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh skor kelompok 

pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3: Penghitungan Perkembangan Skor Kelompok 

No Rata-rata Skor Kualifikasi 

1 0 ≤ N ≤ 5 - 

2 6 ≤ N ≤  15 Tim yang baik (Good Team) 
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3 16 ≤ N ≤  20 Tim yang baik sekali (Great Team) 

4 21 ≤ N ≤  30 Tim yang istimewa (Super Team) 

Sumber: Rusman (2010: 216) 

 

C. Metode dan Desain penelitian 

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian eksperimen dan deskriptif 

dengan model rancangan Randomized Control Group Design Only.  Populasi penelitian 

adalah siswa kelas VII. Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar siswa yang diterapkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi 

dari pada hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Sedangkan 

penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas belajar siswa 

selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak 

diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, pembelajaran berlangsung 

dengan konvensional. Rancangan penelitian ini dapat digambarkan seperti Tabel 4 berikut 

ini, yaitu: 

Tabel 4: Rancangan Penelitian  Randomized Control Group Design Only 

Kelas Perlakuan (Treatment) Tes Akhir (Post Test) 

Eksperimen X T 

Kontrol - T 

Sumber: Sumadi Suryabrata (2004: 104) 

Keterangan: 

X = Model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

T  = Tes akhir. 

 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dibagi atas tiga tahap, 

yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian (akhir). 

1. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan observasi ke SMPN 5 Payakumbuh. 

b. Mengurus surat izin. 

c. Menetapkan jadwal penelitian 

d. Membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

e. Membuat LKS yang akan diberikan kepada siswa.  

f. Mempersiapkan alat bantu (media) pembelajaran. 
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g. Mempersiapkan soal yang akan digunakan untuk kuis.  

h. Membuat kisi-kisi soal tes akhir.  

i. Menyiapkan soal tes akhir belajar.  

j. Mempersiapkan lembar observasi.  

k. Membentuk kelompok berdasarkan heterogenitas. Satu kelompok terdiri dari 

empat siswa.  

l. Meminta kesediaan observer untuk membantu peneliti dalam mengamati aktivitas 

siswa 

m. Memberikan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian kepada dua orang 

dosen matematika dan satu guru matematika untuk divalidasi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 24 Mei sampai dengan 7 Juni, 

dilaksanakan dalam 6 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

pokok bahasan “Bangun Datar Segi Empat”. Berikut dijelaskan proses pelaksanaan 

pembelajaran pada kedua kelas sampel, yaitu: 

Tabel 6: Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol. 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1.Pendahuluan (10 menit) 

 Apersepsi 

 Guru memotivasi siswa. 

 Guru menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan, yaitu Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. 

Guru membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil  yang terdiri dari empat 

siswa. 

 Guru mengumumkan kepada siswa bahwa 

di setiap akhir pertemuan diadakan kuis.  

1.Pendahuluan (5 menit) 

 Apersepsi 

 Guru memotivasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi 

 Guru mengingatkan siswa untuk 

duduk di kelompok STADnya. 

 Guru mencari informasi dari siswa 

mengenai bangun datar. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

 Guru membagikan bahan ajar. 

 Siswa duduk di kelompok dan 

mendiskusikan bahan ajar. 

 Jika siswa tersebut telah memahami 

bahan ajar yang diberikan guru, 
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 Guru meminta siswa memberikan 

penjelasan mengenai bangun datar 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan materi tentang 

bangun datar. 

 Guru membagikan LKS kepada semua 

siswa. 

 Guru memantau jalannya diskusi dan 

memberikan bantuan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

 Guru meloting satu kelompok untuk 

menuliskan hasil kerja kelompoknya 

di depan kelas. 

c. Konfirmasi 

 Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban yang ada di papan tulis. 

 Guru memberikan penjelasan 

mengenai jawaban hasil kerja 

kelompok.  

maka siswa diminta untuk 

mengerjakan latihan yang ada di 

bahan ajar. 

 Sewaktu siswa mengerjakan latihan, 

guru tetap membimbing siswa dalam 

mengerjakan latihan tersebut. 

 Setelah latihan selesai dikerjakan 

siswa maka guru meminta kepada 

beberapa siswa untuk 

mengerjakannya ke depan. Setelah 

siswa mengerjakan ke depan, guru 

memberikan penjelasan mengapa 

jawabannya benar atau salah. 

 Latihan dikumpul dan dinilai oleh 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi yang sudah 

didiskusikan. 

 Guru memberikan kuis kepada setiap 

siswa secara individual tapi nilainya 

untuk kelompok dan nilai perkembangan 

individu. 

 Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 

Kelompok yang aktif dan hasil kerja yang 

baik akan diberi penghargaan. 

3.Kegiatan penutup(20menit) 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari secara bersama-sama. 

 Guru memberikan tugas rumah 
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3. Tahap Akhir 

a. Mengadakan tes hasil belajar pada kedua kelas sampel. Tes dilakukan pada akhir 

pembelajaran guna mengetahui hasil perlakuan yang diberikan.  

b. Mengolah data dari kedua sampel, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

c. Menarik kesimpulan dari hasil yang didapat sesuai dengan teknik analisis data 

yang digunakan. 

 

D. Hasil penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktivitas belajar siswa yang belajar dengan 

model kooperatif tipe STAD dan melihat apakah hasil belajar siswa yang diterapkan dengan 

model kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diterapkan 

dengan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, dilakukan uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji hipotesis.  

Uji normalitas dilakukan dengan uji Anderson-Darling menggunakan bantuan 

software MINITAB dengan P-value di kelas eksperimen dan kontrol adalah 0,087 dan 0,230 

sehingga data tersebut berdistribusi normal karena P-value >𝛼. Uji homogenitas dilakukan 

dengan uji F dengan P-value 0,734 yang lebih besar dari 𝛼 = 0,05 sehingga diperoleh data 

yang homogen. Kemudian uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t karena kedua kelas 

sampel berdistribusi normal dan homogen. 

Hipotesis yang akan di uji adalah sebagai berikut. 

𝐻0:𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1:𝜇1 > 𝜇2 

μ1 dan μ2 adalah rata-rata dari populasi hasil belajar matematika kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil Uji t yang terdapat pada Lampiran XXIV diperoleh 

thitung = 2,26 dan ttabel = 1,68 pada taraf nyata 𝛼 = 0,05, berarti thitung  > ttabel. Berdasarkan nilai 

t yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan hipotesis diterima. Hasil 

perhitungan untuk rata-rata, simpangan baku dan variansi dapat dilihat pada Tabel 7 di 

bawah. 

Tabel 7: Data Perhitungan Tes Akhir 

Kelas N 

Nilai 

Tertin

ggi 

Nilai 

Terend

ah 

𝑥  s s
2 

Eksperi

men 
28 100 40 

73,

61 

18,

97 

359,

86 

Kontrol 29 100 30 
61,

83 

20,

26 

410,

47 
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Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen yaitu 73,61 dan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol yaitu 61,83. Dari nilai 

yang diperoleh, rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada rata-rata 

hasil belajar siswa kelas kontrol. Berdasarkan nilai simpangan baku dari kedua kelas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih seragam dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol.   

Dilihat dari segi ketuntasan belajar siswa secara individu maka diperoleh pada kelas 

eksperimen nilai siswa di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yang ditetapkan oleh 

pihak sekolah yaitu 65 adalah sebanyak 20 siswa atau 71,43 %. Sedangkan pada kelas 

kontrol nilai siswa di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yang ditetapkan oleh pihak 

sekolah yaitu 65 adalah sebanyak 12 siswa atau 41,38 %. Nilai tertinggi yang diperoleh pada 

kedua kelas sampel ini sama yaitu 100. Sedangkan nilai terendah yang di peroleh di kelas 

eksperimen adalah 40 dan di keles kontrol  adalah 30. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa “Rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diterapkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STADlebih tinggi dari pada rata-rata hasil belajar matematika 

siswa yang diterapkan dngan pembelajaran konvensional. 

 

E. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

cenderung mengalami peningkatan dan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang 

diterapkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi dari pada rata-rata 

hasil belajar matematika siswa yang diterapkan dengan pembelajaran konvensional di kelas 

VII SMPN 5 Payakumbuh Tahun Pelajaran 2010/2011. 
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PEMBELAJARAN TWPS BERBASIS OPEN ENDED SEBAGAI STRATEGI 

UNTUK MENINGKATKAN  KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA 

 
Sutopo, Triyanto, Dwi Maryono 

Program Studi Pendidikan Matematika UNS 

 
Abstrak 

Pembelajaran Think-Writing-Paire-Share(TWPS) ini menekankan pada proses 

bagaimana pemecahan masalah itu bisa ditemukan secara mandiri dan ada keberanian 

mempertanggungjawabkan setiap hasil yang dipilihnya. Dengan demikian, pembelajaran 

ini akan mengajarkan dan mengimplementasikan nilai karakter pada siswa yaitu disiplin, 

terbuka, toleransi dan bertanggungjawab serta kritis dan kreatif. Bila tujuan ini tercapai, 

akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di 

tingkat menengah pertama di wilayah kota Surakarta.  

Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan (Developmental 

Research). Subyek penelitian ini adalah siswa-siswa SMP di kota Surakarta. Teknik 

pengambilannya dengan menggunakan cluster random sampling, dari masing-masing 

kategori sedang dan tinggi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswa SMP 

Negeri 7 Surakarta sebagai subjek 2 dan SMP Negeri 9 Surakarta sebagai subjek 1. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan. Pada tahap pertama adalah menganalisis 

materi matematika siswa kelas VIII. Analisis di sini melibatkan guru-guru model, untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 

Tahap yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran, termasuk instrument 

untuk mengukur pelaksanaan pembelajaran dan intrumen untuk mengukur kemampuan 

berpikir kreatif. Tahap ketiga adalah melakukan ujicoba penerapan perangkat 

pembelajaran dan pengambilan data.  

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran, tingkat berpikir kreatif siswa 

secara umum sudah meningkat. Untuk data subjek 1 menunjukkan bahwa ada 11,54% 

kategori kreatif, 50% kategori kurang kreatif dan 38,46% kategori tidak kreatif. 

Sedangkan untuk subjek 2 diperoleh 60% kategori kurang kreatif dan 40% kategori tidak 

kreatif. Adapun penyebabnya dalam pelaksanaan pembelajaran masih kurang maksimal 

dalam membangun persoalan open ended dan bagaimana mengajak siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses. Disamping itu, kebiasaan siswa dan kondisi pemahaman siswa juga 

turut menjadi factor yang berpengaruh pada tingkat berpikir kreatif. Namun demikian ada 

kecenderungan meningkat dari proses awal dan proses akhir, sehingga bila pembelajaran 

ini dilanjutkan sangat dimungkinkan pemahaman dan tingkat berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika meningkat. 

Kata Kunci:Pengembangan, model pembelajaran, berfikir kreatif, open ended 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika merupakan sebuah proses terjadinya interaksi antara guru dan 

siswa dalam rangka pembentukan konsepsi siswa terhadap konsep matematika sehingga terjadi 

perubahan baik sikap maupun prilaku siswa. Proses pembentukan ini, tentunya bukan sekedar 

transfer pengetahuan secara pasif, tetapi pemberian proses dan pengalaman yang berkelanjutan 

untuk membentuk skema koginitif baik secara asimilasi ataupun akomodasi. Pengetahuan 

matematika bukanlah seperti barang jadi yang sehingga siswa tinggal mencontoh saja (Megan 

dalam Sutopo (2009:1)), tetapi merupakan sebuah proses pembentukan dan penataan nalar anak. 

Jadi belajar matematika bukan sekedar menghafal rumus atau mengitung tanpa makna, tetapi 

proses pengembangan penalaran siswa terhadap objek matematika sehingga tumbuh pemikiran 

yang cerdas, kreatif dan cermat serta mampu dalammenghadapi tantangan global. 
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 Kenyataan yang muncul adalah banyak siswa yang memandang matematika adalah 

rumus atau algoritma perhitungan yang sudah jadi, sehingga pola pikir yang berkembang adalah 

melakukan berdasarkan contoh yang sudah ada. Berdasarkan data pamer depdiknas 2010, 

kompetensi yang menuntut berpikir konseptual menunjukkan hasil yang rendah. Berdasarkan 

hasil tersebut, pengembangan pembelajaran yang dilakukan guru haruslah lebih fokus pada 

pembelajaran aktif. Pembelajaran ini lebih memberikan pengalaman siswa untuk mengkonstruk 

pengetahuannya melalui kegiatan yang dilakukan.  

Tujuan Mata Pelajaran Matematika yang diajarkan di sekolah adalah  untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Standar kompetensi dan kompetensi 

dasar matematika disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut di atas. 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. Tentunya tujuan ini tidak akan pernah 

tercapai ketika matematika diajarkan pada siswa dengan cara menghafal rumus dan sekedar 

trampil berhitung. Bahkan matematika hanya dipandang kumpulan rumus yang harus dihafal 

tanpa makna. Hal inilah yang sebagian besar masih terjadi, sehingga matematika masih 

dipandang sulit, tingkat kelulusan rendah, dan siswa yang belajar matematika kurang mampu 

menunjukkan karakter seperti dalam tujuan pembelajaran matematika itu sendiri. 

Dalam upaya memaksimalkan penguasaan matematika siswa, perlu dipikirkan suatu 

strategi yang dapat melibatkan intelektual siswa secara optimal dalam pembelajaran. Salah satu 

alternatif yang dapat ditempuh adalah pemberian pertanyaan open ended.  Pendekatan Open-

Ended memberikan suatu kesempatan kepada siswa untuk meginvestigasi berbagai strategi dan 

cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan. Dengan 

demikian siswa diberi kebebasan memilih dan memutuskan cara yang diyakini benar. 

Pembiasaan cara seperti ini dapat melatih siswa untuk berani mengambil keputusan sendiri, 

tidak menunggu datang instruksi dari guru. Bila latihan dan kesempatan ini sering dilakukan 

maka kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat 

yang sama kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi melalui proses 

pembelajaran. Ini berarti pembelajaran dengan Open-Ended, akan membangun kegiatan 

interaktif antara matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab 

permasalahan melalui berbagai strategi. Dengan demikian jika siswa semakin sering 

memecahkan soal open ended, dimungkinkan kecermatan siswa semakin baik, sehingga secara 

otomatis pemahaman siswa bertambah baik. 
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Untuk mengimplentasikan pendekatan open ended perlu adanya metode yang mampu 

memberikan ruang bagi siswa atau guru untuk melakukan kegiatan mengekplorasi, 

mengelaborasi dan mempertahankan argumentasinya. Pelatihan ini akan memberikan pelatihan 

pada siswa untuk bertindak berani, peduli, dan menghargai orang lain serta kreatif dalam 

memecahkan masalah. Bila ini dikembangkan secara berkelanjutan, maka akan terbentuk 

karakter siswa sebagai sumber daya yang baik dan handal. Pengembangan ini diharapkan 

mendapatkan sebuah langkah pembelajaran yang sesuai beserta perangkat pembelajaran yang 

diperlukan. Dengan demikian diharapkan penerapan TWPS berbasis open ended akan lebih  

efektif dan bermakna dalam meningkatkan proses kreatifitas berpikir siswa sehingga 

pemahaman konsep-konsep matematikanya menjadi semakin baik.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

OPEN ENDED 

 Pembelajaran matematika memiliki banyak tujuan, diantaranya adalah siswa diharapkan 

mampu menentukan persoalan baik pada persoalan matematika ataupun persoalan yang 

melibatkan konsep, prinsip dari matematika. Dengan demikian jika siswa mampu 

menyelesaiakan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran maka siswa dikatakan telah 

memiliki kompetensi tertentu. Ini berarti bahwa sebuah pembelajaran yang baik harusnya 

memberikan pengalaman pada siswa bagaimana menyelesaikan masalah/problem yang baik. 

Disamping itu, problem yang diberikan hendaknya bukan problem yang khusus, tidak riil, dan 

parsial tetapi problem yang sebenarnya yang membutuhkan pengetahuan dan penalaran 

sehingga ketika siswa mampu menyelesaiakan berarti ketajaman penalaran semakin baik.  

Menurut Fong Pui Yee (2011:1), masalah/soal dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu 

soal tertutup, soal open ended dan Investigasi.Soal tertutup merupakan persoalan yang dalam 

situasi terbatas, hanya ada satu jawaban yang benar dan cara untuk menemukan tidak banyak. 

Untuk soal tertutup memiliki dua tipe yaitu soal rutin dan non rutin. Menurut Nyimas (2007,5.3) 

soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di 

kelas. Soal jenis ini banyak terdapat dalam buku ajar dan dimaksudkan hanya untuk melatih 

siswa menggunakan prosedur yang sedang dipelajari di kelas. Sedangkan soal nonrutin adalah 

soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak 

sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Dengan kata lain, soal nonrutin 

ini menyajikan situasi baru yang belum pernah dijumpai oleh siswa sebelumnya. Dalam situasi 

baru itu, ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai, tetapi cara mencapainya tidak segera muncul 

dalam benak siswa. Memberikan soal-soal nonrutin kepada siswa berarti melatih mereka 

menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada akhirnya mereka 

mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah mereka pelajari untuk memecahkan 
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masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal nonrutin inilah yang dapat digunakan sebagai 

soal pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam pengajaran matematika dapat diartikan 

sebagai proses penerapan berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan matematika yang telah 

atau sedang dipelajari untuk menyelesaikan soal nonrutin.  

Untuk soal open ended dikelompokkan menjadi dua yaitu open ended untuk 

pemahaman pada situasi teks dan open ended untuk masalah yang kontekstual. Adapun secara 

rinci, menurut Fong, dapat digambarkan dalam diagram berikut.  

 

Gambar 1. Jenis Problem dalam Pembelajaran Matematika 

 

 Open ended untuk pemahaman materi tertentu, dikelompokan menjadi tiga 

yaitu missing data, problem possing dan menjelaskan konsep atau kesalahan konsep. Misalkan 

”Jika diketahui dua gari g dan l adalah dua garis yang sejajar. Jika garis l melalui titik (2,0) dan 

garis g melalui titik (3,2) maka tentukan persamaan garis l dan garis g”. Soal ini dikategorikan 

soal open ended pada situasi yang terbatas dengan missing data, karena tidak mungkin dapat 

ditemukan satu jawaban yang pasti, jika ditambahkan satu titik yang dilalui maka menjadi soal 

tertutup. Bila pertanyaan tersebut diubah, buat pertanyaan terkait dengan informasi tersebut 

yang terkait dengan persamaan garis maka menjadi bentuk problem possing. Dalam penelitian 

ini lebih difokuskan pada open ended untuk pemahaman materi dimana persoalan yang 

dikembangkan lebih pada missing data dan ”explain concept/rulles atau kesalahan. Hal ini 

mengingat kurikulum yang menekankan pada kompetensi tertentu yang harus dicapai disetiap 

jenjang, sehingga pengembangan open ended akan sejalan dengan pembelajaran yang berlaku. 

 

METODE “THINK-WRITING-PAIR-SHARE” (TWPS)  . 

Pendekatan struktural dengan metode “Think-Pair-Share” (TPS) merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu sebelum membahas tentang pendekatan 
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struktural dengan metode “Think-Pair-Share”, akan dibahas terlebih dahulu sedikit mengenai 

pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu metode pembelajaran menggunakan 

teori pembelajaran konstruktivisme. Teori ini menganjurkan peranan yang lebih aktif bagi 

mahasiswa dalam pembelajaran dibandingkan dengan apa yang saat ini dilaksanakan pada 

mayoritas kelas. Karena penekanannya pada mahasiswa yang aktif, strategi konstruktivisme 

sering disebut pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa atau Student Centered Instruction. 

Di dalam kelas yang terpusat pada mahasiswa peran guru  adalah membantu mahasiswa 

menemukan fakta, konsep, atau prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah 

atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. 

Slavin dalam Trianto (2007: 27), menyatakan bahwa pendekatan konstruktivis dalam 

pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara intensif, atas dasar teori bahwa 

mahasiswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila 

mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya. 

Berpijak pada uaraian di atas, maka pada dasarnya aliran konstruktivisme menghendaki 

bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari 

belajar bermakna. 

Suparno dalam Trianto (2007: 28) mengatakan bahwa “Belajar menurut pandangan 

konstruktivis merupakan hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Pandangan ini 

memberikan penekanan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita sendiri”. 

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif sebagaimana 

dikemukakan Slavin dalam M. Nur (2005: 3), yaitu : 

a) Pertanggungjawaban individu. 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota 

kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok 

yang saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban secara individu juga 

menjadikan setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri 

tanpa bantuan teman sekelompoknya. 

b) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. 

Mahasiswa menyumbang kepada tim mereka dengan perbaikan di atas kinerja mereka yang 

lalu. Ini menjamin bahwa mahasiswa dengan hasil belajar tinggi,rata-rata, atau rendah sama-

sama tertantang untuk melakukan yang terbaik, dan kontribusi dari seluruh anggota tim 

tersebut akan dinilai. 

c) Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk memperoleh 

penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di 

atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu 
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sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang saling 

mendukung, saling membantu, dan saling peduli. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

a)  Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa. 

b) Menyajikan informasi. 

Guru menyajikan informasi kepada mahasiswa dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan. 

c) Mengorganisasikan mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

 Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan transisi efisien. 

d) Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

 Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mengerjakan tugas. 

e) Evaluasi. 

  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil kerja. 

Didalam pembelajaran kooperatif, kelas disusun atas kelompok-kelompok kecil dengan 

kemampuan berbeda. Siswa tetap berada dalam kelompoknya selama beberapa kali pertemuan. 

Aktivitas siswa antara lain mengikuti penjelasan dosen secara aktif, bekerja sama 

menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok, memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompoknya, mendorong kelompok untuk berpartisipasi aktif, berdiskusi dan sebagainya. 

Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu 

teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar.  

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran kooperatif 

yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993) dengan menekankan pada struktur yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi mahasiswa. Struktur yang dikembangkan oleh 

Kagan tersebut menghendaki mahasiswa bekerja sama saling membantu dalam kelompok kecil. 

Salah satu struktur yang dikembangkan untuk meningkatkan penguasaan akademis 

mahasiswa terhadap materi yang diajarkan adalah pendekatan struktural dengan metode “Think-

Pair-Share” (TPS). Metode tersebut dikembangkan oleh Frank Lymann dkk dari Universitas 

Maryland. Pendekatan struktural dengan metode “Think-Pair-Share” (TPS)  memberikan 

kepada mahasiswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. 

Pendekatan struktural dengan metode “Think-Pair-Share” (TPS) memiliki prosedur 

yang ditetapkan secara eksplisit, yaitu: 
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a) Thinking (berfikir) 

Guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran, kemudian siswa diminta 

untuk memikirkan pertanyaan tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. 

b) Pairing (berpasangan) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan apa 

yang telah dipikirkannya pada langkah pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat 

berbagi jawaban jika telah diajukan suatu pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan 

khusus telah diidentifikasi. 

c) Sharing (berbagi) 

Guru meminta pasangan-pasangan siswa tersebut untuk berbagi atau bekarja sama dan 

dilanjutkan sampai beberapa siswa telah mendapat kesempatan untuk melaporkan, paling 

tidak sekitar seperempat pasangan, tetapi disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Pada 

langkah ini akan menjadi efektif apabila guru berkeliling kelas dari pasangan yang satu ke 

pasangan yang lain. 

Pada tahapan think, siswa tentunya haruslah mengerjakan soal secara tertulis, 

sehingga ada sebuah aktivitas  yang dilakukan siswa untuk menyelesaiakan persoalan yang 

diberikan. Dengan bentuk ini, siswa memiliki data secara otentik tentang pendapat yang 

didapat, sehingga ketika sharing dengan teman dalam kelompok sudah terbiasa, sehingga 

model TPS ditambahkan satu langkah menjadi Think-writing-pair-share (TPWS) 

Langkah-langkah Pembelajaran Think-Writing-Pair-Share (TPWS) berbasis Open 

ended dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru mengkondisikan kelas 

2) Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

3) Guru menjelaskan orientasi pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyajikan materi secara garis besar dengan metode yang sesuai 

2) Guru memberikan contoh permasalahan open ended dan mensimulasikan 

bagaimana sudut pandang menyelesaikan persoalan. 

3) Guru memberikan persoalan (LK) pada masing-masing siswa untuk dipikirkan 

secara mandiri. 

4) Guru meminta siswa menuliskan ide/gagasan yang mungkin dapat digunakan 

untuk menyelesaiakan soal/masalah. 

5) Guru meminta siswa untuk berpasangan (pair) untuk memadukan ide atau 

gagasan dalam menyelesaikan soal 
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6) Guru meminta beberapa pasangan untuk menampilkan jawaban yang ditemukan. 

Pasangan lain dengan dipandu guru diminta memberikan masukan atau saran bila 

ada pendapat yang berbeda 

7) Guru memberikan penguatan dan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menanyakan hal-hal terkait. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru memberikan soal individu/kuis kepada siswa 

2) Guru mengajak siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

3) Guru memberikan tindak lanjut, dan menutup pelajaran. 

 

BERPIKIR KREATIF 

Berpikir Kreatif dalam Matematika Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang 

dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus 

dipecahkan. Ruggiero dalam Siswono (2004) 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). Pendapat ini 

menunjukkan bahwa ketika seseorang merumuskan suatu masalah, memecahkan masalah, 

ataupun ingin memahami sesuatu, maka ia melakukan suatu aktivitas berpikir. Berpikir 

sebagai suatu kemampuan mental seseorang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara 

lain berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Berpikir logis dapat diartikan sebagai 

kemampuan berpikir siswa untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan 

dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar (valid) sesuai dengan pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Berpikir analitis adalah kemampuan berpikir 

siswa untuk menguraikan, memerinci, dan menganalisis informasi- informasi yang digunakan 

untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan akal dan pikiran yang logis, bukan 

berdasar perasaan atau tebakan. Berpikir sistematis adalah kemampuan berpikir siswa untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah, 

atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efesien. Ketiga jenis berpikir tersebut saling 

berkaitan. Seseorang untuk dapat dikatakan berpikir sistematis, maka ia perlu berpikir secara 

analitis untuk memahami informasi yang digunakan. Kemudian, untuk dapat berpikir analitis 

diperlukan kemampuan berpikir logis dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu situasi.  

Berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat tinggi 

(higher order thinking). Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir siswa 

untuk membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi yang diterima dari luar 

dengan informasi yang dimiliki. Bila terdapat perbedaan atau persamaan, maka ia akan 

mengajukan pertanyaan atau komentar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan. Berpikir 

kritis sering dikaitkan dengan berpikir kreatif. Evans dalam siswono (2005) menjelaskan 
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bahwa berpikir kreatif adalah suatu aktivitas mental untuk membuat hubungan-hubungan 

(conections) yang terus menerus (kontinu), sehingga ditemukan kombinasi yang “benar” atau 

sampai seseorang itu menyerah. Asosiasi kreatif terjadi melalui kemiripan-kemiripan sesuatu 

atau melalui pemikiran analogis. Asosiasi ide-ide membentuk ide-ide baru. Jadi, berpikir 

kreatif mengabaikan hubungan-hubungan yang sudah mapan, dan menciptakan hubungan-

hubungan tersendiri. Pengertian ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif merupakan kegiatan 

mental untuk menemukan suatu kombinasi yang belum dikenal sebelumnya. Berpikir kreatif 

dapat juga dipandang sebagai suatu proses yang digunakan ketika seorang individu 

mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru. Ide baru tersebut merupakan gabungan ide-

ide sebelumnya yang belum pernah diwujudkan. Pengertian ini lebih menfokuskan pada proses 

individu untuk memunculkan ide baru yang merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang 

belum diwujudkan atau masih dalam pemikiran. Pengertian berpikir kreatif ini ditandai adanya 

ide baru yang dimunculkan sebagai hasil dari proses berpikir tersebut.  

Berdasar pendapat-pendapat tersebut, maka berpikir kreatif dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan mental yang digunakan seorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. 

Dalam memandang kaitan antara berpikir kreatif dan berpikir kritis terdapat dua pandangan. 

Pertama memandang berpikir kreatif bersifat intuitif yang berbeda dengan berpikir kritis 

(analitis) yang didasarkan pada logika, dan kedua berpikir kreatif merupakan kombinasi berpikir 

yang analitis dan intuitif. Berpikir yang intuitif artinya berpikir untuk mendapatkan sesuatu 

dengan menggunakan naluri atau perasaan (feelings) yang tiba-tiba (insight) tanpa berdasar 

fakta-fakta yang umum. Pandangan pertama cenderung dipengaruhi oleh pandangan terhadap 

dikotomi otak kanan dan otak kiri yang mempunyai fungsi berbeda, sedang pandangan  kedua 

melihat dua belahan otak bekerja secara sinergis bersama-sama yang tidak terpisah. 

 Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk bernalar (to reason) dalam suatu cara 

yang terorganisasi. Berpikir kreatif merupakan suatu aktifitas mental yang memperhatikan 

keaslian dan wawasan (ide). Berpikir kreatif sebagai lawan dari berpikir destruktif, melibatkan 

pencarian kesempatan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Berpikir kreatif tidak secara 

tegas mengorganisasikan proses, seperti berpikir kritis. Berpikir kreatif merupakan suatu 

kebiasaan dari pemikiran yang tajam dengan intuisi, menggerakkan imaginasi, mengungkapkan 

kemungkinan- kemungkinan baru, membuka selubung ide-ide yang menakjubkan dan inspirasi 

ide-ide yang tidak diharapkan. Pengertian ini membedakan dengan tegas berpikir kreatif dan 

berpikir kritis. De Bono (dalam siswono, 2005) membedakan antara 2 tipe berpikir, yaitu 

berpikir lateral dan berpikir vertikal.  

Ide tentang tingkat berfikir kreatif telah diungkapkan oleh beberapa ahli. De Bono, 

mendefinisikan 4 tingkat perkembangan ketrampilan berpikir kreatif, yaitu kesadaran berfikir, 

observasi berfikir, strategi berfikir, dan refleksi berfikir (Siswono, 2006). Tingkat Berfikir 

Kreatif De Bono dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 Tingkat Berfikir Kreatif dari De Bono 

Level 1: Awareness of Thinking 

General awareness of thinking as a skill. Willingness to think about something. 

Willingness to investigate a particular subject. Willingness to listen to other. 

Level 2: Observation of Thinking 

Observation of the implications of action and choice, consideration of peers points 

view, comparison of alternative. 

Level 3: Thinking strategy. Intentional use of a number of thinking tools, organization 

of thinking as a sequence of steps. Reinforcing the sense of purpose in thinking. 

Level 4: Reflection on thinking. Structured use of tools, clear awareness of reflective 

thinking, assasment of thinking by thinker himself. Planning thinking tasks and 

methods to perform them. 

  

 Pada tingkat 1 merupakan tingkat berpikir kreatif yang rendah, karena hanya 

mengekspresikan terutama kesadaran siswa terhadap keperluan menyelesaikan tugasnya saja. 

Sedang tingkat 2 menunjukkan berpikir kreatif yang lebih tinggi karena siswa harus 

menunjukkan bagaimana mereka mengamati sebuah implikasi pilihannya, seperti penggunaan 

komponen-komponen khusus atau algoritma-algoritma pemrograaman. Tingkat 3 merupakan 

tingkat lebih tinggi karena siswa harus memilih suatu strategi dan mengkoordinasikan antara 

bermacam-macam penjelasan dalam tugasnya. Mereka harus memutuskan bagaimana tingkat 

detail yang diinginkan dan bagaimana menyajikan urutan tindakan atau kondisi-kondisi logis 

dari sistem tindakan. Tingkat 4 merupakan tingkat tertinggi karena siswa harus menguji sifat-

sifat produk final membandingkan dengan sekumpulan tujuan. Menjelaskan simpulan terhadap 

keberhasilan atau kesulitan selama proses pengembangan, dan memberi saran untuk 

meningkatkan perencanaan dan proses konstruksi. Tingkat berpikir kreatif ini menggambarkan 

secara umum strategi berfikir tidak hanya dalam matematika. Barak dan Doppelt 

mengembangkan kriteria tingkat berfikir berdasar ide ini untuk tugas portofolio siswa. Dalam 

tingkat ini tidak memperlihatkan aspek kebaruan, fleksibilitas maupun kefasihan (fluency) dari 

produk berfikir kreatif individu sehingga sulit untuk mengidentifikasinya dalam proses 

pembelajaran matematika. Dalam matematika yang mempunyai objek abstrak, untuk 

menentukan kriteria tingkat berfikir kreatif perlu ditunjukkan komponen kreativitas (kebaruan, 

fleksibilitas, kefasihan) agar aspek divergensi dalam langkah penyelesaian masalah atau 

selesaiannya diketahui. 

 Gotoh (2004) mengucapkan, ”tingkatkan berfikir matematis dalam memecahkan 

masalah terdiri dari 3 tingkat yang dinamakan aktivitas empiris (informal), algoritmis (formal) 

dan konstruktif (kreatif)” (Siswono, 2006) yang dapat dilihat pada tabel 2.2. dalam istilah 
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Ervynck (Sriraman, 2005) menamakan tingkat teknis persiapan, aktivitas algoritmis dan 

aktivitas kreatif (konseptual, konstruktif). 

Tabel 2.2 Tingkat Berfikir Matematis dari Gotoh 

Stage 1: Empirical (informal) activity 

In this stage, some kind of tecnical or practical application of mathematical rules and 

procedures are used to solve problems without a certain kind of awareness. 

Stage 2: The algiritmic (formal) activity 

In this stage, mathematical techniques are used explicitly for carrying out 

mathematical operations, calculating, manipulating, and solving.  

Stage 3: The constructive (creative) activity 

In this stage, a non-algoritmic decision making is performed to solve non-routine 

problem such as a problem of finding and constructing some rule. 

 Dalam tingkat pertama, berbagai teknik atau aplikasi praktis dari aturan dan prosedur 

matematis digunakan untuk memecahkan masalah tanpa suatu kesadaran yang pasti/tertentu, 

sehingga masih dalam coba-coba. Dalam tingkat kedua, teknik-teknik matematis digunakan 

secara eksplisit untuk menuju operasi, perhitungan, manipulasi, dan penyelesaian masalah. 

Sedang pada tingkat ketiga, pengambilan keputusan yang non algoritmis ditunjukkan dalam 

memecahkan masalah non rutin seperti suatu masalah penemuan dan pengkonstruksian 

beberapa aturan. Tingkatan yang dikembangkan ini lebih menekankan pada klasifikasi vara 

siswa memecahkan masalah matematika dengan memanfaatkan konsep-konsep matematika 

yang sudah diketahui. Tingkat pertama, siswa memecahkan masalah dengan coba-coba. Tingkat 

kedua, ia menggunakan langkah matematis yang sudah diketahui dan tingkat ketida ia mampu 

menciptakan langkah matematis sendiri. Pembagian ini mengesankan bahwa penyelesaian dari 

masalah maupun langkahnya yang diberikan tunggal. Tidak tampak bagaimana produktivitas 

siswa melahirkan ide-ide dan menerapkannya untuk menyelesaiakan masalah sebagai ciri 

berfikir kreatif dalam matematika. Sehingga perlu tingkatan yang menunjukkan kemampuan 

siswa dalam menjalin (mensintesis) ide, membangkitkan ide maupun menerapkannya dalam 

memecahkan masalah matematika. 

 Dengan melihat kesamaan-kesamaan ciri dalam tingkat berfikir kreatif Siswono (2006) 

mengklasifikasikan tingkat berpikir kreatif sebagai berikut. 

1) Tingkat Berfikir Kreatif 4 (Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban 

maupun cara penyelesaian atau membuat masalah yang berbeda-beda dengan lancar (fasih) 

dan fleksibel. Siswa yang mencapai tingkat ini dapat dinamakan sebagai siswa yang sangat 

kreatif. 

2) Tingkat Berfikir Kreatif 3 (Kreatif) 
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Siswa mampu menunjukkan suatu jawaban  yang baru dengan cara penyelesaian yang 

berbeda (fleksibel) meskipun tidak fasih atau membuat berbagai jawaban yang baru 

meskipun tidak dengan cara yang berbeda (tidak fleksibel). Selain itu, siswa dapat membuat 

masalah yang berbeda dengan lancar (fasih) meskipun jawaban masalah tunggal atau 

membuat masalah yang baru dengan jawaban divergen. Siswa yang mencapai tingkat ini 

dapat dinamakan sebagai siswa yang kreatif.  

3) Tingkat Berfikir Kreatif 2 ( Cukup Kreatif) 

Siswa mampu membuat satu jawaban atau masalah yang berbeda dari kebiasaan umum 

meskipun tidak dengan fleksibel atau fasih, atau mampu menunjukkan berbagai cara 

penyelesaian yang berbeda dengan fasih meskipun jawaban yang dihasilkan tidak baru. 

Siswa yang mencapai tingkat ini dapat dinamakan sebagai siswa yang cukup kreatif. 

4) Tingkat Berfikir Kreatif 1 ( Kurang Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat jawaban atau membuat masalah yang berbeda (baru), 

meskipun salah satu kondisi berikut dipenuhi, yaitu cara penyelesaian yang dibuat berbeda-

beda (fleksibel) atau jawaban/masalah yang dibuat beragam (fasih). Siswa yang mencapai 

tingkat ini dapat dinamakan sebagai siswa yang kurang kreatif. 

5) Tingkat Berfikir Kreatif 0 (Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat alternatif jawaban maupun cara penyelesaian atau membuat 

maslah yang berbeda dengan lancar (fasih) dan fleksibel. Siswa yang mencapai tingkat ini 

dapat dinamakan sebagai siswa yang tidak kreatif. 

Berdasarkan uraian di atas tingkat berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Tingkat Berfikir Kreatif 4 (Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari satu alternatif jawaban 

maupun cara penyelesaian. Dapat juga siswa hanya mampu mendapat satu jawaban yang 

baru (tidak biasa dibuat siswa pada tingkat berfikir umumnya) tetapi dapat menyelesaikan 

dengan berbagai cara (fleksibel).  

2) Tingkat Berfikir Kreatif 3 (Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan suatu jawaban yang baru dengan fasih, tetapi tidak dapat 

menunjukkan cara berbeda (fleksibel) untuk mendapatkannya atau dapat menunjukkan cara 

yang berbeda (fleksibel) untuk mendapatkan jawaban yang beragam, meskipun jawaban 

tersebut tidak baru.  

3) Tingkat Berfikir Kreatif 2 (Cukup Kreatif) 

Siswa mampu membuat satu jawaban  yang berbeda dari kebiasaan umum (baru) meskipun 

tidak dengan fleksibel ataupun fasih, atau mampu menunjukkan berbagai cara penyelesaian 

yang berbeda meskipun tidak fasih dalam menjawab. 

4) Tingkat Berfikir Kreatif 1 (Kurang Kreatif) 
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Siswa tidak mampu membuat jawaban yang berbeda (baru) atau tidak dapat menyelesaiakan 

masalah dengan cara berbeda-beda (fleksibel). Siswa yang mencapai tingkat ini dapat 

dinamakan sebagai siswa yang kurang kreatif. 

5) Tingkat Berfikir Kreatif 0 (Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat alternatif jawaban maupun cara penyelesaian yang berbeda 

dengan lancar (fasih) dan fleksibel. Siswa yang mencapai tingkat ini dapat dinamakan 

sebagai siswa yang tidak kreatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan. Richey dan Nelson 

(1996) mengidentifikasikan bahwa penelitian pengembangan (Developmental research) ini 

berorientasi pada pengembangan produk dimana proses pengembangannya dideskripsikan 

seteliti mungkin dan produk akhirnya dievaluasi. Van den Akker (1999) menyebutnya sebagai 

penelitian formatif dimana aktivitas penelitiannya dilaksanakan dalam proses berulang (cyclic) 

dan ditujukan pada pengoptimasian kualitas implementasi produk di situasi tertentu. Di dalam 

pembelajaran matematika, penelitian pengembangan ini diterapkan dalam aktivitas berulang 

dari pendesainan dan pengujian terhadap produk material pembelajaran matematika 

(Gravemeijer, 1999). Hasil penelitian ini berupa produk yang berkualitas secara teoritis, 

prosedural metodologi, dan empiris. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perangkat pembelajaran dengan TWPS 

berbasis open ended pada  siswa sekolah menengah pertama. Aktivitas penelitiandilaksanakan 

dalam 3 (tiga) tahapan. Ketiga tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

      Analisis Awal       Refleksi dan Revisi  Refleksi dan Revisi 

 

 

    Model Awal              Model Ujicoba 

 

 

      Evaluasi Ahli       Pengembangan              Pengujian Tindakan    Model 

        dan Guru                       Perangkat                          Kelas              Pembelajaran 

                                                                                                                                                  

TPWS 

       Tahap I 

                Data Empiris     Data Empiris 

 

    Tahap II      Tahap III 

 

Gambar 4. Tahapan dan aktivitas penelitian pengembangan 

Tahap pertama penelitian ini disebut Tahap Analisis Awal(front analysis) yang 

ditujukan untuk menganalisis dan menentukan indikator dari kompetensi berdasarkan 

Kurikulum yang berlaku. Disamping itu, juga dianalisis kemampuan siswa dalam 
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menyelesaikan soal matematika. Pada tahap ini diperoleh data indicator-indikator materi yang 

dipilih dan kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal, sehingga akan memberikan 

gambaran dalam menyusun perangkat pembelajaran. Aktivitas Tahap I dilaksanakan dalam 

jangka waktu 2 bulan pertama penelitian ini.  

Tahap II penelitian ini disebut sebagai Tahap Analisis Akhir (end Analysis) yang 

ditujukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis awal. 

Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi Silabus, RPP, Media, LKS, dan buku ajar. 

Pada tahap ini juga dibuat instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran, dan instrument 

untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Dalam pengembangan ini perangkat dilakukan 

validasi isi oleh beberapa orang yang berkompeten (para pakar). Setelah dilakukan validasi 

dilakukan revisi sehingga menghasilkan perangkat yang siap diujicobakan. 

Tahap III penelitian ini disebut tahap Analisis Formatif yang ditujukan untuk 

menerapkan perangkat pembelajaran pada sekolah sampel. Ujicoba ini untuk melihat 

sejauhmana kualitas (efektivitas dan efisiensi) model pembelajaran  yang telah dirancang 

tersebut. Pada tahap ini aktivitas penelitian ditujukan pada 2 aspek: (1) analisis proses 

pembelajaran oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran matematika  yang telah 

dikembangkan pada tahap II, dan (2) analisis kegiatan dan kemajuan belajar siswa di dalam 

kelas. Model awal tersebut akan diujicobakan pada sekolah menengah di kota Surakarta  

Data untuk Tahap III diperoleh dari tes, angket, catatan guru dan siswa, wawancara, dan 

lembaran observasi. Tes dan catatan siswa digunakan untuk mengetahui  pemahaman siswa dan 

kemampuan berpikir kreatif. Angket dimanfaatkan untuk  mengetahui sikap belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. Sedangkan catatan guru, wawancara, dan lembaran observasi 

digunakan untuk mengetahui derajat pengaruh penerapan model pembelajaran matematika yang 

digunakan di dalam kelas.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitaif dan 

kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil tes dan hasil angket. 

Hasil analisis kuantitatif tersebut digunakan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

matematika dalam membangun kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan analisis data kualitatif 

digunakan untuk menganalisis hasil catatan guru, hasil pengamatan dan hasil wawancara. 

Analisis data kualitatif menggunakan langkah-langkah  (i) reduksi data, (ii) penyajian data, dan 

(iii) penarikan kesimpulan.  

 

HASIL PENELITIAN 

Perangkat Pembelajaran 

Perangkat Utama dalam pengembangan pembelajaran ini adalah menyusun rencana 

pembelajaran. Kegiatan utama tentunya pada Rencana Pembelajaran, yang secara garis besar 

pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 
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Kegiatan pertama, guru menjelaskan dengan interaktif materi pelajaran. Dalam penyampaian 

ini, guru selalu menyelipkan pertanyaan open ended atau pertanyaan non rutin yang 

mengarahkan siswa untuk berpikir. Dalam kesempatan ini guru juga menyampaikan persoalan 

open ended dan bagaimana mengarahkan pada siswa untuk melihat kemungkinan penyelesaian 

atau cara penyelesaian yang mungkin. 

Kegiatan kedua adalah guru memberikan persoalan open ended yang harus dikerjakan mandiri. 

Dalam pemberian persoalan ini guru mengarahkan siswa untuk memikirkan penyelesaian dari 

persoalan tersebut. Guru memberikan kesempatan pada siswa bila ada permasalahan yang 

belum diketahui.  

Kegiatan ketiga guru meminta siswa untuk menuliskan ide-ide yang ditemukan untuk 

menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam menuliskan penyelesaian disini yang diutamakan 

adalah ide-ide yang akan digunakan bukan penyelesaian secara utuh. 

Kegiatan berikutnya adalah guru meminta berpasangan dengan membawa ide atau gagasan yang 

ditemukan. Kegiatan ini diharapkan siswa dalam pasangannya dapat memadukan ide yang 

ditemukan dan memilih cara yang disepakati untuk digunakan dalam penyelesaian. Dalam 

pasangan disini diharapkan penyelesaian dituliskan secara tuntas.  

Kegiatan akhir dari kegiatan inti adalah share, dimana beberapa pasangan diminta menyajikan 

hasil yang sudah ditemukan dengan pasangannya. Siswa harus mempertanggungjawabkan 

penyelesaian yang disajikan. Dalam kesempatan ini guru memiliki tugas memberikan arahan 

atau pertanyaan bila pasangan lain tidak secara kritis mencermati hasil pekerjaan yang disajikan. 

Dengan arahan ini dimungkinkan siswa akan semakin terlatih dan secara kontinu mengerjakan 

soal dengan kecermatan tinggi sehingga dilakukan secara terus menerus dimungkinkan karakter 

kreatif dan cermat menjadi terwujud. 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan Pembelajaran meliputi dua tahapan atau dua siklus. Adapun secara garis besar hasil 

pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Guru dalam menerapkan rencana pembelajaran belum sepenuhnya maksimal, terutama 

pada awal pembelajaran. Guru masih belum banyak memberikan pertanyaan open 

ended pada saat menjelaskan materi. Guru juga masih belum mengarahkan siswa 

bagaimana mencermati sebuah permasalahan. Mungkin pada kegiatan awal perlu 

dimatangkan skenario pembelajarannya sehingga pola yang dikembangkan nampak 

baik. 

2. Pada saat siswa mengajarkan LKS harusnya siswa diminta menuliskan ide-ide 

pemecahan saja bukan penyelesaian secara utuh, tetapi kenyataan siswa mengerjakan 

secara utuh sehingga pada kegiatan yang lain menjadi kurang optimal. 

3. Kebiasaan siswa menerima menjadi kendala pada saat think-writing maupun paire-

share karena banyak yang tidak menuliskan jawaban sama sekali, dan jika pasangannya 
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sudah ada kecenderungan menyetujui jawaban tersebut tanpa melihat kelemahan 

jawaban yang didapat. 

4. Pembelajaran ini butuh pembiasaan sebagaimana karakter itu terbentuk. Hal ini karena 

pengembangan pembelajaran ini sesungguhnya akan mengembalikan esensi 

pembelajaran matematika yang memandang matematika suatu barang jadi menjadi 

proses penalaran. 

Tingkat Berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal matematika.   

1. Berpikir Kreatif Siswa SMP N 9 Surakarta 

 Berdasarkan data hasil tes setelah pembelajaran, tentang materi persamaan garis lurus, 

diperoleh bahwa 11,54% siswa level kreatif, 50% siswa kurang kreatif dan 38,46% siswa 

tidak kreatif. Sedangkan pada subjek yang kedua, diperoleh 60% level kurang kreatif dan 

40% tidak kreatif. Berdasarkan data tes tersebut sebenarnya ada peningkatan sekitar 11% 

dari level tidak kreatif menjadi kurang kreatif. Perubahan ini belum begitu nampak, hal ini 

disebabkan beberapa faktor, misalnya waktu dan kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Perubahan paradigma berpikir butuh waktu yang cukup lama, karena karakter ini akan 

melekat pada seseorang yang senantiasa mencoba melatih diri dengan baik, sehingga 

ketajaman dalam mencermati persoalan. Di samping itu, pemahaman konsep-konsep yang 

terkait juga berpengaruh, jika siswa hanya mengingat konsep dengan ingatan jangka pendek 

atau terfokus pada penerapan konsep/rumus yang baru di sampaikan maka dimungkinkan 

siswa hanya berupaya bagaimana pola itu terbentuk tanpa mempertimbangan konsep lain 

yang dapat digunakan. Padahal dengan mencoba mengkaitkan dan mengintegrasikan konsep 

sebelumnya akan membentuk skema peta konseptual yang baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Pembelajaran Think-Writing-Pair-Share (TPWS) berbasis Open ended merupakan suatu 

pembelajaran yang mampu memberikan ruang bagi siswa untuk  mengemukakan ide atau 

gagasannya dengan baik. Pembelajaran ini mampu memberikan arah terbukanya penalaran 

siswa untuk lebih kreatif, percaya diri dalam mengungkap ide atau gagasannya. Namun 

perubahan ini belum nampak signifikan jika dilakukan hanya 3 atau 6 kali pertemuan karena 

pembentukan karakter harus dilakukan secara kontinu dan dalam waktu yang cukup. 

2. Tingkat berpikir kreatif siwa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus masih dalam 

level 2 sebanyak 11,54%, level 1 sebanyak 50% dan 38,46% pada level 0. Berdasarkan hasil 

tersebut siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus masih kategori kurang 

kreatif. Sedangkan pada materi teorema Phytagoras, sebanyak 60% pada level 1 dan 40% 
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pada level 0. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah masih dalam 

kategori kurang kreatif. 

3. Penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif adalah siswa belum memahami konsep 

yang terkait dengan baik. Di samping itu bagi siswa yang pemahaman baik, siswa kurang 

terbiasa menemukan ide baru, atau mengungkap gagasan yang berbeda dengan cara yang 

diajarkan. Kebiasaan yang muncul antara guru dan siswa hanya berupaya menerapkan 

konsep yang baru dipelajari tidak mencoba mengintegrasikan dengan konsep sebelumnya 

yang mungkin lebih mudah atau lebih sederhana.  

4. Pembelajaran ini perlu ditindaklanjuti karena menyelesaikan persoalan open ended akan 

membantu siswa memperbaiki konsep yang dimiliki dan membuka penalaran baru untuk 

mengembangkan cakrawala pandang dalam melihat persoalan matematika sehingga skema 

dalam struktur kognitif dimungkinkan menjadi lebih baik. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan  saran sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Think-Writing-Paire-Share (TPWS) berbasis Open ended dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika, 

kemandirian dalam berpikir, dan kemampuan berpikir kreatif yang pada akhirnya 

meningkatkan kualitas pemahaman matematika siswa. Pembelajaran ini akan memberikan 

arah dan alur yang menuntun siswa meningkatkan ketajaman analisisnya, memperluas 

cakrawala pandangnya sehingga matematika menjadi materi yang selalu menarik untuk 

dikaji. 

2. Guru perlu membiasakan diri untuk terbuka bila mengajak siswa menyelesaikan soal open 

ended. Bila ini dilakukan maka terjadi sinergi yang baik, sehingga pola pembelajaran yang 

dilakukan menjadi lebih menarik, kondusif dan tercipta suasana lingkungan yang kreatif. 

3. Pembelajaran harus selalu dikembangkan agar tujuan pembelajaran matematika dapat 

tercapai dengan baik. Siswa akan mudah bosan dengan langkah yang monoton, sehingga 

kombinasi langkah yang kreatif perlu dikembangkan sehingga pembelajaran akan selalu 

berjalan kondusif. 
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Dosen Program Studi S1 Pendidikan Matematika UNS 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui faktor-faktor  apakah yang 

berpengaruh terhadap ketuntasan belajar matematika  siswa SMK,  apakah model 

pembelajaran yang digunakan guru,sikap positif terhadap matematika, jenis kelamin atau 

kemampuan awal siswa yang berpengaruh terhadap  ketuntasan belajar matematika siswa  

SMK.  Penelitian ini ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran peta 

konsep dengan aplikasi moodle memberikan perbedaan dengan model pembelajaran  lain. 

Penelitian yang merupakan tahap lanjutan dari penelitian pengembangan 4D Thiagarajan 

untuk tahap  Disseminate (Pendesiminasian).    

Subyek  penelitian ini adalah siswa  siswi  SMK (teknik) di Surakarta. Dipilih 3 

sekolah mitra, yakni SMK Warga Surakarta, SMK  Kristen 2 Surakarta, SMK  Negeri 9 

Surakarta pada tingkat kelas X. Dan metode pengumpulan  data yang digunakan data 

hasil  tes belajar, dokumentasi  UAN dan lembar pengamatan sikap  positif  siswa 

terhadap matematika. Sejalan dengan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif  kuantitatif  dengan teknik  analisis data regresi logistik dan uji t. 

Hasil penelitian ini adalah adalah diperolehnya model regresi logistik untuk ketuntasan 

belajar  dari variabel bebas yang dipilih, yaitu : 

𝑃   𝑌 = 0 =
exp −0,253𝐾𝐴 − 0,282 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 1,49 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 0,061 𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 

1 + exp(−0,253𝐾𝐴 − 0,282𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 1,49 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 0,061𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 )
 

Faktor sikap positif siswa terhadap matematika   ( positive towards on 

mathematics) dan  model  pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap 

ketuntasan belajar matematika siswa pada materi materi persamaan dan pertidaksamaan  

linear satu variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta 

pertidaksamaan kuadrat.  Dan pembelajaran  peta konsep dengan aplikasi e learning 

moodle  berpengaruh terhadap hasil belajar  matematika siswa. Rerata hasil belajar pada 

pembelajaran  peta konsep dengan aplikasi e learning moodle juga lebih besar dari rerata 

hasil belajar matematika dengan model pembelajaran lain 

 

Kata Kunci : pembelajaran peta konsep, aplikasi e learning moodle, sikap positif siswa 

terhadap matematika, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan  salah satu program mata pelajaran di jenjang pendidikan SMK. 

Disebutkan tujuan pembelajaran matematika di SMK dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi  diantaranya adalah 

agar peserta didik memiliki kemampuan seperti memahami konsep Matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah dan menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  Di samping itu 

matematika juga bertujuan memberi kemampuan untuk menerapkan Matematika pada setiap 

program keahlian. 

Namun ironisnya, matematika menjadi salah satu mata pelajaran banyak dikeluhkan oleh 

sebagian besar siswa SMK.  Dari hasil penelitian Hobri (2002), disebutkan bahwa hampir tiap 
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pembelajaran matematika diberikan,  rata-rata 15%  siswa SMK Se-kotatif Jember tidak 

mengikuti pembelajaran. Begitupun dari wawancara dengan salah satu guru di SMK di 

Surakarta, siswa juga memiliki sikap “malas” untuk melaksanakan remidi jika dia belum 

mencapai ketuntasan belajar. Anggapan kurang pentingnya mata pelajaran matematika bagi 

kompetensi kerja siswa di kemudian hari, anggapan sulitnya pelajaran matematika sehingga 

sebagian siswa memiliki persepsi ”merasa lebih suka memilih sekolah kejuruan dengan harapan 

dapat “menghindari”  mata pelajaran matematika. Rendahnya faktor afektif atau  sikap positif 

siswa terhadap matematika inilah yang menjadi salah satu keprihatinan peneliti, selain 

rendahnya prosentase ketuntasan siswa pada mata pelajaran matematika.Tidak mengherankan, 

mengingat karakteristik kegiatan belajar siswa SMK memang untuk mempersiapkan anak pada 

dunia kerja, beban belajar siswa SMK yang sangat padat, banyaknya kegiatan praktikum 

keahlian yang harus diselesaikan oleh siswa, Praktek Kerja Lapangan di beberapa industri mitra 

selama 1 semester, serta anggapan siswa terhadap mata pelajaran matematika yang dirasakan 

kurang begitu penting bagi pekerjaan mereka kelak selain untuk tujuan UAN, membuat siswa 

kurang memiliki sikap positif terhadap matematika.  Sedangkan dalam standar isi di atas jelas 

tertuang bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa dapat menghargai 

kegunaan matematika. Rendahnya sikap positif siswa terhadap matematika tentunya juga 

menjadi masalah bagi guru, karena sikap terhadap matematika berkaitan dengan sikap suka atau 

tidak suka untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran matematika, pemecahan masalah 

matematika serta usaha meningkatkan kemampuan kognitif siswa dari tahap konkrit ke abstrak. 

Pembelajaran umum matematika, yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of 

Matematics atau NCTM  menggariskan, peserta didik harus mempelajari matematika melalui 

pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya. Untuk mewujudkan hal itu, dirumuskan lima tujuan umum pembelajaran 

matematika, yaitu: pertama, belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); 

kedua, belajar untuk bernalar (mathematical reasoning); ketiga, belajar untuk memecahkan 

masalah (mathematical problem solving); keempat, belajar untuk mengaitkan ide (mathematical 

connections); dan kelima, pembentukan sikap positif terhadap matematika (positive attitudes 

toward mathematics). Semua itu lazim disebut mathematical power (daya matematika). 

 Sebagai salah satu tujuan pendidikan matematika, pembentukan sikap siswa,  sudah 

sepatutnya dalam proses pembelajaran matematika perlu diperhatikan sikap siswa terhadap 

matematika. Menurut Khalik , dalam Syahrul (2011), menjelaskan pentingnya sikap positif 

terhadap matematika ( positive attitudes toward mathematics ) dalam pembelajaran matematika, 

Mathematical attitudes is a very important affective factor in determining students’ behavior in 

mathematical thinking and problem solving because students’ attempts in mathematical 

thinking depend on how interested they are in problem solving or the lesson.  Khalik 

menjelaskan bahwa sikap matematika adalah faktor afektif yang sangat penting dalam 
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menentukan perilaku siswa dalam pemikiran matematika dan pemecahan masalah  karena upaya 

siswa dalam pemikiran matematis tergantung pada bagaimana mereka tertarik dalam pemecahan 

masalah atau pelajaran. Bagaimana seorang siswa dapat berhasil dalam mata pelajaran 

matematika, jika tidak menunjukkan sikap berminat, sikap tidak ingin tahu, tidak ingin ikut 

terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah matematika? Faktor afektif untuk menghargai 

pentingnya belajar matematika, ketertarikan dalam belajar dan kegiatan memecahkan masalah 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

Dari rendahnya ketuntasan belajar siswa, kurangnya sikap positif terhadap matematika, , 

diharapkan memang para guru dapat memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

minat belajar siswa dan keaktifan siswa, serta mampu menanamkan sikap positif terhadap 

matematika. Inilah hal yang perlu menjadi pertimbangan guru dalam pengelolaan kelasnya. 

Menurut Arends (dalam Kardi, 1997) mengemukakan bahwa: ”salah satu syarat guru yang 

berhasil adalah guru yang menguasai sejumlah keterampilan mengajar, sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk berpikir reflektif dan mampu memecahkan masalah”. 

Selain tujuan di atas, perlu juga dikembangkan kemampuan memahami konsep 

Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Ketidakmampuan 

siswa melihat keterkaitan antar konsep maupun materi matematika di SMP, matematika di 

SMA,  matematika di SMK maupun di jenjang pendidikan membuat konsep matematika yang 

dipelajari siswa menjadi terkotak-kotak atau kurang bermakna. Bentuk algoritmik  dalam  

pemecahan masalah matematika,  lebih dipahami siswa berdasar  pada contoh yang diajarkan 

oleh guru di saat pembelajaran.  

Salah satu pertimbangan  peneliti untuk mengurangi beban belajar siswa dalam hal 

waktu belajar , sulitnya belajar di luar jam tatap muka dengan guru karena terkendala sumber 

belajar, adalah dengan mencoba mengaplikasikan moodle dalam pembelajaran matematika.  

Moodle merupakan akronim dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment . 

Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang dapat merubah sebuah media 

pembelajaran ke dalam bentuk web. Dengan konsep ini sistim belajar mengajar akan tidak 

terbatas ruang dan waktu. Siswa dapat belajar  dalam ruang belajar digital, dimana siswa dapat 

belajar  dari mana saja, dapat mengakses materi kapan saja. Dengan menggunakan moodle 

dapat membangun sistem dengan konsep e-learning  ataupun pembelajaran jarak jauh. Dengan 

fasilitas yang tersedia pada moodle seorang pengajar bisa melengkapi materi bahan ajarnya 

dengan menambahkan  forum dikusi online, chatting tes yang memungkinkan pembelajaran bisa 

dilaksanakan secara menarik dan interaktif .  

Menurut Martin Dougiamaa, dalam Isma Nita di  edukasi.kompasiana.com,  

“I’m committed to continuing my work on Moodle and on keeping it Open and 

Free. I have a deeply-held belief in the importance of unrestricted education 
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and empowered teaching, and Moodle is the main way I can contribute to the 

realisation of these ideals.” – Martin Dougiamas. 

Kutipan di atas merupakan ucapan Martin Dougiamas sang pencipta Moodle. Martin 

Dougiamas sendiri merupakan seorang doktor di bidang pendidikan dengan latar belakang ilmu 

komputer yang baik. Melalui filosofi Social Constructionist Pedagogy , Martin mencoba 

menciptakan moodle sebagai salah satu Learning Management System yang berbasis open 

source.Ada 4 hal utama yang terkandung dalam filososofi social constructionist pedagogy yang 

dikemukakan oleh Martin, yaitu:  

1) Constructivism. Pandangan ini berpendapat bahwa manusia secara aktif membangun 

(construct) pengetahuan baru saat berinteraksi dengan lingkungannya.  

2) Constructionism. Constructionism menyatakan bahwa belajar sangat efektif dilakukan pada 

saat menjelaskan suatu konsep/hal bagi orang lain dalam rangka membangun pengalaman 

(experience).  

3) Social Constructivism. Social Constructivism akan memperluas ide-ide di atas ke dalam 

sebuah kelompok (social group), secara kolaboratif menciptakan budaya kecil dalam membagi 

artifacts dengan membagi meanings.  

4) Connected and Separate. Ide ini melihat lebih dalam berbagai motivasi dari individu dalam 

sebuah diskusi. Perilaku yang terpisah (separated behaviour) ketika seseorang cenderung untuk 

mempertahankan ide masing-masing menggunakan logika untuk menemukan celah pada ide 

yang berseberangan dengannya. Perilaku terhubung (connected behaviour) merupakan 

pendekatan yang lebih empatik dalam menerima subjektivitas, mencoba untuk mendengarkan 

dan bertanya sesuatu sebagai upaya untuk memahami sudut pandang yang berbeda. 

Karakteristik pada moodle inilah yang dapat membuat siswa dapat difasilitasi oleh guru 

untuk “ belajar”. Siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dari fasilitas moodle bersama 

teman. Terbentuknya sikap social contructivism, dapat membuat siswa lebih nyaman dalam 

belajar.  

Pada penelitian ini, peneliti juga  menggunakan peta konsep pada saat pembelajaran di 

kelas, karena penggunaan aplikasi Moodle tanpa siswa tahu keterkaitan dan kegunaan belajar 

maka siswa akan tetap memiliki anggapan yang terpisah-pisah akan konsep matematika, apalagi 

jika mata pelajaran tersebut diampu oleh guru yang berbeda (tim). Dengan demikian 

mengetahui hubungan dari konsep matematika, keterkaitan antar konsep sehingga siswa mampu 

memahami konsep di pembelajaran matematika secara utuh sehingga menimbulkan sikap positif 

yang baik terhadap matematika.  

Peta konsep atau peta pembelajaran adalah cara dinamik untuk menangkap butir-butir 

pokok informasi dalam bentuk visual. Menurut  Ratna Wilis Dahar (2011),  gagasan-gagasan 

yang mendasari  pembentukan Peta Konsep adalah : 
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1. Struktur kognitif itu tersusun secara hierarkis dengan konsep dan proposisi yang kurang 

inklusif superordinal terhadap konsep dan proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus. 

2. Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif, yaitu belajar 

bermakna merupakan suatu proses kontinu di mana konsep-konsep baru meningkat artinya 

bila diperoleh hubungan-hubungan baru (hubungan proposisional). Jadi, konsep-konsep itu 

tidak pernah “tuntas dipelajari”, tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat lebih  

eksplisit dan lebih inklusif  karena konsep-konsep itu secara progresif  mengalami 

diferensiasi.  

3. Penyesuaian integrative merupakan salah satu prinsip belajar yang mengemukakan bahwa 

belajar bermakna meningkat bila pelajar mengenal hubungan-hubungan yang baru antara 

satu set konsep atau proposisi yang berhubungan. 

 

Dari teori inilah, peneliti menyimpulkan pentingnya peta konsep dalam pembelajaran 

matematika siswa, karena sifat hierararki dalam kajian matematika. Dalam upaya menjadikan 

belajar matematika sebagai bentuk belajar yang bermakna, dimana siswa mampu membuat 

keterkaitan antar konsep, antar informasi yang pernah diterima sebagai pijakan untuk 

mempelajari konsep berikutny 

Pada penelitian tahun pertama, telah dikembangkan model pembelajaran peta konsep 

dan  aplikasi e-Learning moodle serta  perangkatnya sebagai upaya  meningkatkan  ketuntasan 

belajar dan sikap positif terhadap matematika  siswa  SMK. Pembelajaran peta konsep dan 

aplikasi moodle dalam pembelajaran matematika merupakan merupakan  cara pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa dan mampu mengakomodir kesulitan siswa dalam hal 

pemanfaatan waktu belajar. Dengan mengetahui peta konsepnya, diharapkan siswa mampu 

mengetahui keterkaitan antar materi sehingga siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan 

matematika tanpa perlu “ menghafal” konsep atau merasa bahwa matematika tersebut terpisah-

pisah antar materi. Cara penyajian konsep dalam bentuk kaitan atau hubungan antar konsep 

diharapkan siswa dapat melihat keterpaduan antar konsep tersebut, sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna  karena siswa mampu melihat konsep yang telah dimilikinya secara 

terstruktur.   

Aplikasi moodle diharapkan mampu mensiasati padatnya waktu belajar siswa SMK. 

Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam “ruang kelas” digital untuk 

mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan moodle dapat membangun 

sistem dengan konsep e-learning pembelajaran jarak jauh. Dengan konsep ini sistem belajar 

mengajar tidak akan terbatas ruang dan waktu. Seorang guru/pengajar dapat memberikan materi 

dari mana saja. Begitu juga seorang siswa dapat mengikuti pelajaran dari mana saja. Karakter 

waktu belajar dan materi ajar di SMK yang padat dengan kegiatan praktek,  membuat siswa 
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mengalami kesulitan untuk belajar matematika, yang mengakibatkan siswa  memiliki sifat 

menganggap kurang penting mata pelajaran adaptif, termasuk matematika.  

Pada tahap pengembangan berdasarkan tahapan 4D Thiagarajan (define, design, develop 

dan dessiminate),  telah dikembangkan modul pembelajaran dan lembar kegiatan bagi siswa 

pada materi Persamaan/pertidaksamaan linear maupun kuadrat,  instrumen tes hasil belajar 

matematika , silabi dan RPP, serta instrumen untuk melihat sikap positif siswa terhadap 

matematika  

Untuk itu,  pada penelitian tahap 2 ini, peneliti ingin melanjutkan penelitian pada tahap 

ke 4 dari tahapan pengembangan 4D Thiagarajan, yakni tahap dessiminate. Tahapan 

dessiminate adalah tahap penyebaran terbatas, yang bertujuan untuk melakukan validasi 

terhadap perangkat pembelajaran draft 3 dengan cara menyebarkan perangkat pembelajaran 

tersebut ke sekolah-sekolah. Pada tahapan ini, peneliti mencoba mengimplementasikan hasil 

pengembangan pada siswa.  Apakah terdapat pengaruh pembelajaran dengan peta konsep dan 

aplikasi e learning moodle terhadap ketuntasan belajar matematika siswa? Bagaimana pengaruh 

sikap positif terhadap matematika siswa SMK terhadap ketuntasan belajar matematika?  

Penyebaran perangkat akan peneliti lakukan di beberapa SMK dengan memperhatikan 

pula faktor jenis kelamin, karena pada penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan mahasiswa 

bimbingan peneliti,  Miftakhul Jannah diperoleh hasil: pada siklus 1 dengan  menggunakan 

lembar pengamatan diperoleh hasil sikap positif siswa terhadap matematika di SMK ( SMEA) 

yang mayoritas siswanya adalah siswa perempuan sangat baik. Dari hasil pengamatan sekilas 

tampak ada perbedaan atas faktor gender terhadap sikap positif siswa pada matematika. Untuk 

itu peneliti juga ingin melihat adakah pengaruh gender terhadap ketuntasan belajar siswa. 

Selain faktor di atas,  peneliti juga akan melibatkan faktor kemampuan awal siswa pada 

mata pelajaran matematika, karena setiap sekolah dimungkinkan memiliki KKM yang berbeda, 

sehingga dapat dianalisis apakah kemampuan awal berpengaruh terhadap ketuntasan belajar 

siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari tahapan penelitian pengembangan, yakni pada 

tahap disseminasi. Pengembangan model dan media pembelajaran matematika yang telah 

dilaksanakan pada tahap penelitian 1, akan diterapkan dalam skala yang lebih luas. Pada 

penelitian tahap dua tersebut, akan dilihat apakah penggunaan model pembelajaran peta konsep 

dengan aplikasi elearning moodle ataukah sikap positif terhadap matematika berpengaruh 

terhadap ketuntasan belajar matematika siswa.   Akan dilihat pula, faktor-faktor lain yang 

berpengaruh pada ketuntasan belajar matematika siswa, seperti jenis kelamin, kemampuan awal.  

Untuk itu digunakan analisis regresi logistik untuk melihat faktor apakah yang paling 

berpengaruh terhadap ketuntasan belajar matematika siswa. Pada analisis ini akan dilakukan Uji 
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Kesesuaian Model dan Uji Signifikansi Parameter-parameter Regresi Logistik, Uji signifikansi 

variabel bebas yang terdapat dalam model regresi logistik, dan menentukan odds ratio terbesar 

untuk para variabel bebasnya sehingga diperoleh variabel terbesar yang bepengaruh terhadap 

variabel independennya. Analisis tersebut dilakukan dengan bantuan program SPSS 21. Uji t 

akan dilakukan untuk melihat apakah model pembelajaran yang digunakan guru mitra, yakni  

pembelajaran peta konsep dengan aplikasi moodle dan direct instruction memberikan pengaruh 

yang berbeda.  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X dari  3  SMK ( bagian Teknik) di Surakarta, 

yaitu SMK  Negeri 9 Surakarta kelas teknik computer dan jaringan, SMK Kristen 2 Surakarta 

kelas teknik mesin dan SMK Warga Surakarta di kelas  teknik mesin.. 

Instrumen  penelitian yang digunakan adalah intrumen hasil pengembangan pada tahap 

define, design dan develop dari tahapan pengembangan Thiagarajan.  Rencana kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dikembangkan adalah  pembelajaran peta konsep dengan 

aplikasi moodle dan telah dilakukan perbaikan untuk penyesuaian di kurikulum 2013. Lembar 

pengamatan sikap positif siswa juga telah dikembangkan di tahap sebelumnya. Untuk data 

kemampuan awal, jenis kelamin siswa diperoleh  dari  dokumentasi sekolah. Sedang hasil 

ketuntasan belajar siswa diperoleh dengan metode tes untuk materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear maupun kuadrat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian  tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian tahap sebelumnya pada tahun 

2012.  Pada penelitian tahap pertama, sesuai dengan langkah-langkah penelitian pengembangan 

Thiagarajan, yakni design, define, develop, telah dikembangkan perangkat pembelajaran berupa 

modul, lembar kerja, soal tes untuk  melihat kemampuan matematika siswa  pada materi  

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel serta 

persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, lembar pengamatan sikap positif  terhadap matematika 

siswa, serta RPP  yang berdasar pada kurikulum KTSP dengan kegiatan belajar  yang 

menggunakan pembelajaran peta konsep dan aplikasi e learning moodle. Perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan perlu dilakukan revisi maupun perbaikan untuk  

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yakni kurikulum 2013. SMK Warga Surakarta dan 

SMK Negeri 9 Surakarta adalah salah satu sekolah sasaran pelaksanaan kurikulum 2013 di 

Surakarta, sedangkan SMK Kristen 2 Surakarta masih melaksanakan kurikulum KTSP. 

Sehingga RPP yang digunakan untuk 2 sekolah mitra tersebut didesai untuk  mengacu pada 

kurikulum 2013. Revisi RPP  telah dilaksanakan dengan melakukan konsultasi dan validasi isi 

oleh para validator.  Perubahan pada RPP , antara lain tentang kompetensi dasar, kompetensi 

inti di kurikulum 2013, arah kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik.    
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Untuk analisis statistic deskriptif diperoleh gambaran data dari  rataan pada variabel 

skor sikap positif terhadap matematika siswa, skor kemampuan awal siswa serta hasil tes belajar 

siswa  dari siswa- siswa di 3 sekolah mitra sebagai berikut: 

 

Untuk variabel  lain, seperti model pembelajaran yang digunakan guru, jenis kelamin 

tidak peneliti gambarkan secara deskriptif, karena skala yang digunakan adalah skala nominal. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran peta konsep dengan aplikasi 

moodle ( yang dinotasikan dengan “1”) dan direct instruction  ( notasi “0” ). Subyek penelitian 

ini terdiri dari 91 siswa laki-lakidan 11 siswa perempuan dari 102 siswa yang dari  3 sekolah 

mitra. 

 

Uji  Regresi Logistik 

Berdasar hasil analisis data dengan analisis regresi logistik dengan software SPSS 21, 

diperoleh model regresi logistik sebagai berikut: 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1
a 

Skor_Sikap ,061 ,019 10,497 1 ,001 1,063 

Gender(1) -,282 ,787 ,129 1 ,720 ,754 

Model(1) -1,490 ,522 8,137 1 ,004 ,225 

KA1 -,253 ,196 1,671 1 ,196 ,776 

 

Diperoleh model regresi  biner logistik  dari tabel  variables in the equations  

𝑃   𝑌 = 0 =
exp −0,253𝐾𝐴 − 0,282 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 1,49 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 0,061 𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 

1 + exp(−0,253𝐾𝐴 − 0,282𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 1,49 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 0,061𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 )
 

Dengan P (Y=0) merupakan peluang kejadian  ketidaktuntasan belajar matematika siswa. 

 

Sebelumnya untuk menguji kelayakan model ( goodness of fit ), dari uji  Hosmer dan 

Lemeshow Test , besarnya nilai statistik  adalah  0,895.  Dimana 0,895 ≥ 0,05, yang berarti H0  

tidak ditolak, yang artinya model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini layak untuk 
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dianalisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaaan yang signifikan antara klasifikasi  yang 

diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.  Atau dengan kata lain, pada tingkat kepercayaan 95 

%, model regresi biner logistik  yang digunakan relatif  mampu menjelaskan data 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 3,549 8 ,895 

 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 121,104
a ,199 ,265 

 

Pada kolom  Nagelkerke R Square  tabelModel Summary,  menunjukkan nilai   

sebesar  0,265, yang berarti sebesar 26,5 % variasi  ketuntasan belajar siswa dapat diterangkan 

oleh model. Besaran ini merupakan nilai pendekatan variabilitas model,  untuk lebih lanjutnya 

pada tabel Classification Plot, tampak bahwa overall percentage sebesar 73,1%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi biner logistik  yang digunakan mampu menerangkan 73,1 % 

kondisi yang sebenarnya. 

 

Classification Table
a 

 Observed Predicted 

Ketuntasan Percentage 

Correct tidak tuntas tuntas 

Step 1 
Ketuntasan 

tidak tuntas 32 14 69,6 

tuntas 14 44 75,9 

Overall Percentage   73,1 

 

Untuk hasil output pada tabel Omnibus Test of Model Coeffisients, menunjukkan 

bahwa model biner regresi logistik  yang diperoleh, dengan G
2
 = 23,07 dan sig. = 0,000,  maka 

setidanya ada satu variabel  bebas yang  berpengaruh  terhadap model    ( α = 0,05 > sig. = 

0,000). 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 
Step 23,070 4 ,000 

Block 23,070 4 ,000 
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Model 23,070 4 ,000 

 

Menguji Koefisien Regresi 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a 

Skor_Sikap ,061 ,019 10,497 1 ,001 1,063 

Gender(1) -,282 ,787 ,129 1 ,720 ,754 

Model(1) -1,490 ,522 8,137 1 ,004 ,225 

KA1 -,253 ,196 1,671 1 ,196 ,776 

 

Pada kolom sig.  pada tabel  Variables in the Equation : 

H1 =  Skor sikap positif terhadap matematika siswa  berpengaruh positif terhadap 

ketuntasan belajar siswa.  

Variabel  sikap positif  terhadap matematika siswa ( positive towards on mathematics), 

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,061  dengan probabilitas variabel sebesar 0,001 di 

bawah signifikansi 0,05  ( α = 0,061 > Sig. = 0,004) .  Hal ini mengandung arti bahwa H2  

diterima. Bahwa  pada tingkat kepercayaan 95 %,  model pembelajaran berpengaruh terhadap 

ketuntasan  belajar matematika siswa. Hal ini mengandung arti bahwa H1 diterima, dengan 

demikian terbukti bahwa sikap positif siswa terhadap matematika ( positive towards on 

mathematics) berpengaruh terhadap ketuntasan belajar siswa  pada materi persamaan dan 

pertidaksamaan  linear satu variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta 

pertidaksamaan kuadrat. 

 

H2 =  Model pembelajaran matematika yang digunakan guru  berpengaruh positif 

terhadap ketuntasan belajar siswa.  

Variabel  model  pembelajaran matematika yang digunakan guru, menunjukkan nilai 

koefisien regresi sebesar  - 1,490  dengan probabilitas variabel sebesar 0,004 di bawah 

signifikansi  0,05 ( α = 0,05 > Sig. = 0,004) .  Hal ini mengandung arti bahwa H2  diterima.  

Bahwa  pada tingkat kepercayaan 95 % ,  model pembelajaran berpengaruh terhadap ketuntasan  

belajar matematika siswa. Dengan demikian terbukti bahwa model pembelajaran yang 

digunakan guru  berpengaruh terhadap ketuntasan  belajar siswa  pada materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta 

pertidaksamaan kuadrat. 

 

H3 =  Gender  berpengaruh  negatif  terhadap ketuntasan belajar siswa.  

Variabel  gender/ jenis kelamin   menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar  - 0,282  

dengan probabilitas  variabel sebesar sig. =  0, 720 , lebih besar dari pada  signifikansi  0,05 ( α 
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= 0,05 <  Sig. = 0, 720 ) .  Hal ini mengandung arti bahwa  H3  ditolak.  Bahwa  pada tingkat 

kepercayaan 95 % ,  gender / jenis kelamin  tidak berpengaruh  signifikan terhadap ketuntasan  

belajar matematika siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan  linear satu variabel,  

sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta pertidaksamaan kuadrat. 

 

H4  =  Kemampuan awal   berpengaruh  negatif  terhadap ketuntasan belajar siswa.  

Variabel  kemampuan  awal   menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar  - 0,253  

dengan probabilitas  variabel sebesar sig. =  0, 196 , lebih besar dari pada  signifikansi  0,05 ( α 

= 0,05 <  Sig. = 0, 196 ) .  Hal ini mengandung arti bahwa  H4  ditolak.  Bahwa  pada tingkat 

kepercayaan 95 % ,  kemampuan awal  tidak berpengaruh  signifikan terhadap ketuntasan  

belajar matematika siswa. Namun di banding perbedaan gender,  kemampuan awal siswa untuk 

belajar matematika lebih berpengaruh  terhadap ketuntasan belajar siswa pada materi persamaan 

dan pertidaksamaan  linear satu variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan 

serta pertidaksamaan kuadrat. 

Dari  4 ( empat ) variabel yang diduga berpengaruh terhadap ketuntasan belajar 

matematika siswa, ternyata hanya dua variabel  yang signifikan untuk mendeskripsikan 

ketuntasan belajar. Variabel  yang  terpilih itu adalah model pembelajaran yang digunakan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar dan sikap positif siswa terhadap matematika ( positive towards 

on mathematics). Terpilihnya sebagian variabel tersebut bukan berarti variabel - variabel yang 

lain tidak berpengaruh sama sekali terhadap ketuntasan belajar matematika siswa, akan tetapi 

dimungkinkan pengaruh variabel tersebut kurang signifikan.  

Sikap positif siswa terhadap matematika ( positive towards on mathematics) 

berpengaruh signifikan terhadap ketuntasan belajar siswa. Sebagai faktor afektif,  sikap 

berkaitan dengan perasaan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan 

membentuk sikap, ternyata berpengaruh pada kecenderungan siswa untuk untuk ikut serta dalam 

kegiatan pembelajaran yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sikap memberikan arah 

kepada kegiatan seseorang, kegiatan untuk ikut dalam kegiatan belajar matematika, kegiatan 

pemecahan masalah, kegiatan berpikir konkret menuju abstrak. Dengan desain pembelajaran 

yang melibatkan aplikasi moodle, yang bias dimanfaatkan siswa untuk belajar matematika di 

luar jam sekolah, juga menunjukkan kecenderungan positif siswa untuk mau belajar 

matematika.  

Sebagai  salah satu dimensi perbedaan individu, yakni gender, tentunya berpengaruh 

juga terhadap persepsi siswa dalam belajar matematika meski tidak signifikan. Begitupun 

kemampuan awal siswa yang merupakan indikator kesiapan belajar siswa. Meski tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ketuntasan belajar, namun jika dibanding dengan variabel 

gender, sig. kemampuan awal lebih kecil daripada sig. gender pada model. Kemampuan awal 

siswa mutlak diperlukan dalam kegiatan peta konsep, karena kegiatan membuat peta konsep 
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adalah kegiatan membuat keterkaitan/ hubungan antar konsep atau konsep lama yang sudah 

dimiliki siswa dengan konsep baru. 

  

Dari  analisis data di atas, juga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yang 

dilaksanakan guru berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi materi 

persamaan dan pertidaksamaan  linear satu variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan 

persamaan serta pertidaksamaan kuadrat.  

Untuk melihat apakah pembelajaran peta konsep dengan aplikasi moodle berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan  linear satu 

variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta pertidaksamaan kuadrat 

digunakan uji t setelah dilakukan uji prasyarat sebelumnya, yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. Dengan mengelompokkan siswa dalam dua kelompok model pembelajaran, yakni 

model pembelajaran langsung (direct instruction) dan pembelajaran peta konsep dengan aplikasi 

moodle  dan dengan membandingkan reratanya, diperoleh hasil output dari analisis SPSS bahwa 

: 

 

Group Statistics 

 model N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Hasil 
model 75 60.3947 23.85237 2.73605 

Non 29 43.4615 21.53180 4.22273 

 

Dari rataan pada kelompok kelas dengan  pembelajaran peta konsep dengan elearning 

moodle  ( sebesar 60,395)  yang lebih besar daripada rataan hasil pada kelas direct instruction ( 

43,46), artinya bahwa pembelajaran peta konsep dengan elearning moodle, memberikan 

pengaruh terhadap hasil  belajar  matematika siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan  

linear  satu  variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta pertidaksamaan 

kuadrat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan : 

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi ketuntasan belajar matematika siswa SMK  di 

Surakarta digambarkan dalam model regresi logistik sebagai berikut: 

𝑃   𝑌 = 0 =
exp −0,253𝐾𝐴 − 0,282 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 1,49 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 0,061 𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 

1 + exp(−0,253𝐾𝐴 − 0,282𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 1,49 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 0,061𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 )
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2. Faktor sikap positif siswa terhadap matematika   ( positive towards on mathematics) dan  

model  pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap ketuntasan 

belajar matematika siswa pada materi materi persamaan dan pertidaksamaan  linear satu 

variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta pertidaksamaan 

kuadrat. 

3. Pembelajaran  peta konsep dengan aplikasi e learning moodle  berpengaruh terhadap 

hasil belajar  matematika siswa pada materi materi persamaan dan pertidaksamaan  

linear satu variabel,  sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan serta 

pertidaksamaan kuadrat. Rerata hasil belajar pada pembelajaran  peta konsep dengan 

aplikasi e learning moodle juga lebih besar dari rerata hasil belajar matematika dengan 

model pembelajaran lain 

Berdasarkan hasil  penelitian, saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu : 

1. Pentingnya guru  meningkatkan sikap positif siswa terhadap matematika (positive towards 

on mathematics), karena berdasar hasil penelitian, faktor  afektif tersebut berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Sikap siswa membangun kecenderungan untuk 

ikut dalam usaha belajar matematika  meningkatkan hasil belajar. 

2. Perlunya guru mengaplikasikan berbagai model pembelajaran guna meningkatkan  hasil  

belajar,  bersikap bijak  untuk memahami kesulitan atau keterbatasan siswa dalam belajar 

dan memfasilitasi siswa untuk belajar baik di dalam kelas maupun luar kelas. 
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