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MODEL OTOREGRESIF SIMULTAN DAN OTOREGRESIF 
BERSYARAT UNTUK ANALISIS KEMISKINAN DI PROVINSI 

SUMATERA BARAT 
 

Mira Meilisa 
STKIP Ahlussunnah Bukittinggi 

miecko7@gmail.com 
 
Abstrak. Kemiskinan adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia. Sebuah pendekatan yang 
dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemiskinan dengan menggunakan model regresi estimasi yaitu metode kuadrat terkecil. Penelitian 
ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa sajakah faktor kemiskinan di Sumatera 
Barat. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan adalah tidak hanya dipengaruhi oleh variabel 
penjelas tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini 
menggunakan model spasial autoregressive, yaitu model otoregresif simultan dan otoregresif 
bersyarat. Matriks spasial bobot yang digunakan dalam kajian ini adalah matriks pembobot spasial. 
Statistik yang digunakan untuk model kriteria seleksi adalah koefisien regresi yang signifikan, 
variansi parameter dan Akaike information Criterion (AIC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menentukan faktor kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas 
yang sama untuk model spasial autoregresif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah 
persentase orang-orang yang tidak menyelesaikan sekolah dasar (SD), persentase orang-orang yang 
memiliki surat kemiskinan dari pemerintah daerah, persentase orang-orang yang mendapatkan 
asuransi kesehatan dan persentase orang-orang yang mendapatkan beras bersubsidi. dan persentase 
bruto pendapatan daerah daerah (PDRB). 
 
Kata kunci: Kemiskinan, Simultaneosly Autoregressive (SAR), Autoregressive Bersyarat (CAR) 
 
PENDAHULUAN  

Kemiskinan sudah lama menjadi masalah bangsa Indonesia yang belum terselesaikan. Hasil survey 

Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 menyatakan jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 30.02 

juta jiwa atau 12,49 persen dari total jumlah penduduk. Peningkatan persentase kemiskinan setiap 

tahunnya diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Rangkaian perubahan kondisi 

sosial, ekonomi, budaya, dan politik telah membentuk kekhasan karakter kemiskinan di Indonesia. 

Kemiskinan suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Berdasarkan hukum geografi yang 

dikemukakan Tobler (1979) yang berbunyi ”Everything is related to everything else, but near thing 

are more related than distant thing” artinya segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya. Hal ini berarti bahwa wilayah yang satu mempengaruhi wilayah lainnya. Model statistik 

yang dapat menjelaskan hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya adalah model 

spasial. Pemodelan interaksi spasial yang muncul dalam data spasial umumnya dilakukan dengan 

memasukkan ketergantungan spasial ke dalam struktur kovarian melalui model autoregressive.  

Model autoregressive adalah model regresi spasial yang dapat menggabungkan struktur lingkungan 

yang sering digunakan untuk pemodelan data regional (Haining 2004; Cressie 1993). Model spasial 

Autoregressive diantaranya adalah Simultaneously Autoregressive (SAR) dan Conditional 
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Autoregressive (CAR). Model CAR mengamati variabel acak pada setiap lokasi bersyarat tertentu 

pada lokasi tetangga sekitarnya (Cressie 1993). Dilihat dari struktur matrik ketergantungan spasial, 

model CAR harus menggunakan  struktur ketergantungan spasial simetrik. Berbeda dengan model 

SAR dimana struktur ketergantungan spasial yang digunakan tidak harus simetrik dalam 

pendugaan dan interpretasi parameter (Cressie 1993). Oleh karena itu dalam penelitian ini 

digunakan model SAR dan CAR dalam menentukan faktor-faktor kemiskinan di  provinsi 

Sumatera Barat.  

Model Simultaneously Autoregressive (SAR) 
Model SAR adalah model kelas spasial yang digunakan untuk menggambarkan  jumlah variasi 

spasial dalam bentuk kesimpulan  atau kumpulan wilayah yang dapat diaplikasikan pada data 

dalam area yang berbeda (Whittle 1954, diacu dalam Wall 2004). Misalkan {Z(S i) : S i ∈ (S 1 … 

S n)} adalah proses Gaussian acak dimana { S 1 … S n} bentuk lattice D. D = S 1∪ S 2∪… ∪ S n  dan    

S i ∩ S j  = 0 ; ∀ i ≠ j maka 

Z(Si)  = µi + ρ�Wij�Z�Sj� − µj� + εi,      i = 1, … , n
n

j=1

 

menyebar distribusi normal  ganda dengan rataan 0 dan matriks ragam peragam 𝚲 ( 𝚲 = σ2𝐈 ) 

dengan I adalah matriks identitas dan dapat disimbolkan dengan ε ~ N(𝟎,𝚲). Element 𝜀 

dilambangkan dengan lokasi  lattice {s i  : 1, …, n}. B = ρ𝐖 adalalah matriks  ketergantungan 

spasial untuk model simultan dan W adalah matrik pembobot spasial. Didefinisikan Z =

(Z(s1), … , Z(sn))′ dengan (𝐈 − 𝐁)(𝐙 − 𝛍) = 𝜺 diperoleh E( Z(Si))= μi dan Var( Z(Si))=( 𝐈 −

𝐁)−𝟏𝚲(𝐈 − 𝐁′)−𝟏 sehingga  𝐙~ N (𝛍, ( 𝐈 − 𝐁)−𝟏𝚲 (𝐈 − 𝐁′)−𝟏), 𝛍  = 𝐗𝛃 dimana X  merupakan 

matrik peubah penjelas dan 𝛃  adalah matriks koefisien penduga parameter. 

Model Conditionally Autoregressive (CAR)  

Model Conditionally Autoregressive (CAR) adalah model kondisional yang mengamati variabel 

acak pada setiap lokasi bersyarat tertentu pada lokasi tetangga sekitarnya (Besag 1974, diacu dalam 

Wall 2004). Jika Z menyebar normal maka fungsi peluang bersyaratnya adalah : 

f�Z(si)��Z�sj�: j ≠ i�� = �2πσi2�
−12exp −

1
2σi2

� Z(si)− θi��Z�sj�: j ≠ i��� 2   

untuk  i = 1, … , n 

dengan f adalah fungsi  kondisional dari Z(s i )|{ Z(s j )= z (s j ):  j=1,…,n ; i ≠ j}dan θi dan σi2  

masing-masing adalah nilai tengah dan variansi kondisional 

θi��z�sj�: j ≠ i�� = μi + ρ�Wij �z�sj� − μj� ,     i = 1, … , n
n

j=1
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dimana cijσj2 = cjiσi2, cii = 0 ,  i = 1, 2, …, n.  E(Z(S i)) = μi dan  σi2  adalah variansi kondisional. 

Sebaran gabungan Z dengan sebaran peluang bersyarat  

𝐙~N(𝛍, (𝐈 − 𝐂)−1𝐌) 

(I-C) dapat dibalik dan (I-C)-1M simetrik dan definit positif 𝐙 ≡ (Z(s1), … , Z(sn))′  ,𝐂 ≡ (cij) 

adalah matriks n x n dan 𝐌 ≡ diag (σ12, … , σn2) adalah matriks diagonal n x n, dimana 𝛍 =

( µ1, µ2,…, μn) = 𝐗𝛃. Matriks ketergantungan spasial  𝐂 = 𝐁 + 𝐁′ − 𝐁𝐁′  dengan B = ρ𝐖. 

Matriks Pembobot Spasial 
Matriks pembobot spasial pada dasarnya merupakan matriks contiguity. Matriks contiguity adalah  

matriks yang menggambarkan hubungan antar daerah. Kedekatan suatu daerah berdasarkan binary 

contiguity, dimana 

Wij = �  1 ,           bersebelahan     
0 ,        lainnya                    

� 

Nilai 𝑊𝑖𝑗  menggambarkan pengaruh alami yang diberikan wilayah ke-i untuk wilayah ke-j. Nilai 1 

artinya daerah i dan daerah  j berada bersebelahan dan nilai 0 artinya daerah i dan daerah  j tidak 

bersebelahan (Lee dan Wong 2001). Baris pada matrik contiguity menunjukkan hubungan spasial 

suatu daerah dengan daerah lain, sehingga jumlah nilai pada baris ke- i merupakan jumlah tetangga 

yang dimiliki oleh daerah i  yang dinotasikan: 

ci. = � cij
n

j=1
 

dimana c i.  adalah total nilai baris ke-i dan c ij  = nilai pada baris ke-i kolom ke-j. Untuk melihat 

seberapa besar pengaruh masing-masing tetangga terhadap suatu daerah dapat dihitung dari rasio 

antara nilai pada daerah tertentu dengan total nilai daerah tetangganya. Nilai pembobot ini 

menunjukkan kekuatan interaksi antar wilayah. Nilai pembobotan (w ij ) sesuai persamaan:    

wRRij  = cij/∑ cj ij
 

Matriks W ini adalah matriks yang sudah distandarkan dimana jumlah setiap baris sama dengan 1.  

Pendugaan ketergantungan spasial ( 𝛒�)  pada SAR dan CAR 

Matriks ketergantungan spasial B diperoleh dari perkalian matriks pembobot W dan penduga 

ketergantungan spasial (ρ�).  

Fungsi log-likelihood ketergantungan spasial adalah: 

L(σ2,ρ,β; z) = c(y) −
n
2

lnσ2 + ln|I − ρW| −
1

2σ2
[(I − ρW)z − Xβ]T[(I− ρW)z − Xβ] 

Fungsi log-likelihood pada H 0  adalah 
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     l0(σ2,β; z) = c(y) − n
2

lnσ2 − 1
2σ2

[z − Xβ]T[z− Xβ]     

Statistik uji Likelihood Rasio (LRT) merupakan selisih dari kedua fungsi likelihood di atas, 

sehingga         

LRT = l(σ2,ρ,β; z) − l0(σ2,β; z) 

LRT = −2 �−n
2

lnσ2 + ln|I − ρW| − 1
2σ2

[(I − ρW)z− Xβ]T [(I− ρW)z− Xβ] +  n
2

lnσ2 −

              12σ2[z−Xβ]T[z−Xβ]          

LRT = �−2ln|I− ρW| − 1
σ2

[(I − ρW)z − Xβ]T [(I− ρW)z − Xβ] − 1
σ2

[z − Xβ]T[z− Xβ]�                              

sehingga diperoleh penduga ketergantungan spasial (ρ�) yaitu: 

ZWZWZ)WZ TT1TT −= (ρ̂  

Untuk menguji signifikansi dari koefisien ketergantungan spasial (ρ) digunakan Likelihood Ratio 

Test (LRT).  Pengujian hipotesisnya adalah 

H 0 : ρ = 0 (tidak ada ketergantungan spasial)  

H 1  : ρ  ≠ 0 ( ada ketergantungan spasial) 

Kesimpulan : Tolak H 0  jika nilai 2
(1)χ>LRT

 
 

Pendugaan parameter 

Pendugaan parameter SAR 

Pendugaan parameter pada model CAR adalah Penduga Kemungkinan Maksimum (Maximum 

Likelihood Estimator). Jika Z menyebar normal maka fungsi kepekatan bersyaratnya adalah:     

f(Z(s)) = (2πσ𝟐(𝐈 − 𝐁)−𝟏(𝐈 − 𝐁′)−𝟏)−
1
2 exp−

1
2σ2(𝐈 − 𝐁)−1(𝐈 − 𝐁′)−𝟏

[ Z(s) −  𝐗𝛃]2 

f(Z(s1, s2, … , sn|â,σ2) = �2πσ𝟐(𝐈 − 𝐁)−𝟏(𝐈 − 𝐁′)−𝟏�−
n
2

 
exp−

1
2σ2(𝐈 − 𝐁)−1(𝐈 − 𝐁′)−𝟏

 

∑ [Z(s) − 𝐗𝛃]2n
i=1     dengan fungsi maksimum likelihood 

L�𝛃,σ2�Z(s1) … . Z(sn)� = �2π𝛔2(𝐈 − 𝐁)−1(𝐈 − 𝐁′)−𝟏�−
n
2 exp−

1
2π𝛔2(𝐈 − 𝐁)−1(𝐈 − 𝐁′)−𝟏

 

�[Z(si) − 𝐗𝛃]2
n

i=1

 

ln L�𝛃,σ2�Z(s1) … . Z(sn)� = −
n
2

 ln�2πó2(𝐈 − 𝐁)−1(𝐈 − 𝐁′)−𝟏� 

−
1

2σ2
(𝐙 − 𝐗𝛃)′(𝐈 − 𝐁)(𝐈 − 𝐁′)(𝐙 − 𝐗𝛃) 

dengan meminimumkan fungsi maksimum likelihood diperoleh pendugaan parameter: 

4  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

𝛃� = (𝐗′(𝐈 − 𝐁)(𝐈 − 𝐁′)𝐗)−𝟏𝐗′((𝐈 − 𝐁′)(𝐈 − 𝐁′))𝐙 

σ�2 =
(𝐙 − 𝐗𝛃�)′(𝐈 − 𝐁)(𝐈 − 𝐁′)(𝐙 − 𝐗𝛃�)

n
 

Pendugaan parameter CAR 

Pendugaan parameter pada model CAR adalah Penduga Kemungkinan Maksimum (Maximum 

Likelihood Estimator). Penduga Kemungkinan Maksimum (Maximum Likelihood Estimator) 

disebut juga penduga Generalized Least Squares (GLS)  pada Waller dan Gotway (2004). Jika Z 

menyebar normal maka fungsi kepekatan bersyaratnya adalah: 

f�z(si)�z(sj)� = (2πσ𝟐(𝐈 − 𝐂)−𝟏)−
1
2 exp−

1
2σ2(𝐈 − 𝐂)−1

[ z(s)−  𝐗𝛃]2 

f(z(si) … . z(sn)�â, σ𝟐� = �2πσ𝟐(𝐈 − 𝐂)−𝟏�−
n
2   

exp −
1

2σ2(𝐈 − 𝐂)−1
�[z(si)−  𝐗𝛃]2
n

i=1

   

dengan fungsi maksimum likelihood 

L �â, σ𝟐�Z(si) … . Z(sn)� = �2πσ𝟐(𝐈 − 𝐂)−𝟏�−
n
2   

exp−
1

2σ2(𝐈 − 𝐂)−1
 (𝐙 − 𝐗𝛃)′(𝐈 − 𝐂)(𝐙 − 𝐗𝛃) 

ln L �𝛃, σ𝟐�Z(si) … . Z(sn)� = −
n
2

ln (2πσ𝟐(𝐈 − 𝐂)−1) 

−
1

2σ𝟐
(𝐙 − 𝐗𝛃)′(𝐈 − 𝐂)(𝐙 − 𝐗𝛃) 

dengan meminimumkan fungsi maksimum likelihood diperoleh pendugaan  parameter: 

𝛃� = (𝐗′(𝐈 − 𝐂)𝐗)−𝟏𝐗′(𝐈 − 𝐂)𝐙    dan      σ�2 = (𝐙−𝐗𝛃�)′(𝐈−𝐂)(𝐙−𝐗𝛃�)
n

 

Pengujian Hipotesis SAR dan CAR 

Pengujian hipotesis untuk  parameter koefisien  β  pada model SAR dan CAR  adalah H0 ∶  βi = 0 

dan H1 ∶ minimal ada βi ≠ 0    dengan  statistik uji F: 

F =  β�i
2

Sb (β�i)2
    dengan kriteria jika F hitung  >  F tabel   maka tolak H0 

 
METODE PENELITIAN  

Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal Data dan Informasi 

Kemiskinan tahun 2012 yang telah dipublikasikan oleh BPS. Variabel respon pada penelitian ini 

adalah Headcount Index kemiskinan di tingkat kabupaten.   
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Peubah Penelitian 

1. Penduduk yang berpendidikan rendah (X 1 ) adalah persentase penduduk yang mempunyai 

pendidikan di bawah SD. 

2. Luas lantai per kapita (X 2 ) dimana luas lantai per kapita yang ditempati minimal 8 m2.   

3. Jamkesmas (X 3) adalah persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pemeliharaan 

kesehatan. Kartu Sehat (X 4 ) adalah kartu pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin . Surat 

Miskin (X 5) adalah persentase penduduk yang mendapat surat miskin. Raskin (X 6 ) adalah 

persentase penduduk yang diperbolehkan membeli beras dengan harga murah bersubsidi. 

4. PDRB perkapita (X 7 ) adalah jumlah pendapatan domestik regional  bruto yang dibagi jumlah 

penduduk.  

Metode Analisis 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memeriksa peubah yang masuk ke dalam model. 

2. Membentuk matriks pembobot spasial W dengan nilai 0 atau 1 yang menggambarkan struktur 

kebetertanggaan untuk masing-masing unit. Nilai 1 artinya daerah i dan daerah j  bersebelahan 

dan nilai 0 artinya daerah i dan daerah  j  tidak bersebelahan. 

3. Dengan menggunakan software R 2.11.0  membentuk model SAR dan CAR. 

4. Menguji ketergantungan spasial (ρ). 

5. Menentukan peubah yang signifikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembentukan model SAR dan CAR diawali dengan pemilihan peubah yang digunakan. hasil 

pemeriksaan memperlihatkan dari tujuh buah peubah terdapat empat peubah yang signifikan, yaitu 

: X 1 , X 2, X 6 dan X 7. 

Analisis Model CAR 
Uji LRT untuk provinsi Sumatera Barat dari empat peubah bebas yang digunakan pada tahun 2012 

nilai ketergantungan spasial 𝜌 = 0.201 dengan  nilai LRT = 3.509 dan  nilai p = 0.053. Hal ini 

menunjukkan model nyata pada taraf  α = 10%. Uji signifikansi pada Tabel 1 menunjukkan peubah 

signifikan yang digunakan dalam  model. 

Tabel 1  Analisis Model CAR 

  Koefisien Nilai p 
 𝛒 0.201 0.053* 

(Intercept) 3.213 1.20E-14 
X1 0.836 < 2.2e-16* 
X2 0.146 0.035* 
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X6 0.119 0.017* 
 

Analisis Model SAR 
Analisis model SAR pada provinsi Sumatera Barat memperlihatkan  bahwa persentase penduduk 

miskin dipengaruhi beberapa peubah yang signifikan. Uji Likelihood Ratio Test (LRT) 

memperlihatkan dari empat peubah bebas yang digunakan pada tahun 2012 diperoleh nilai 

ketergantungan spasial ρ = 0.221 dengan nilai  LR test = 4.226 dan nilai p = 0.014. Hal ini 

menunjukkan model nyata pada taraf α = 10%. Pengamatan suatu wilayah atau lokasi yang 

berdekatan akan berpengaruh terhadap pengamatan pada lokasi di sekitarnya (Tobler, 1979).  Uji 

signifikansi peubah  pada Tabel 2 menunjukkan bahwa peubah yang signifikan yaitu : X 1,   X 6,  dan 

X 7 
Tabel 2 Analisis Model SAR 

  Koefisien Nilai p 
𝛒 0.221 0.014* 

(Intercept) 3.239 1.89E-15* 
X1 0.429 3.5E-16* 
X2 0.123 0.41 
X6 0.314 0.006* 
X7 0.208 1.22E-15* 

 

Analisis perbandingan Model SAR dan CAR 
Beberapa  kiteria yang digunakan dalam melihat uji kebaikan model dalam model SAR dan CAR 

adalah AIC, penduga ragam, nilai koefisien ketergantungan spasial. Tabel 3 memperlihatkan uji 

kebaikan model AIC model SAR lebih baik daripada model CAR. Provinsi Sumatera Barat 

memperlihatkan nilai AIC model SAR = 114.82 lebih kecil dibandingkan  model CAR = 113.45. 

Dilihat dari nilai penduga ragam model  SAR = 0.79 yang lebih kecil dibandingkan dengan model  

CAR = 0.80.  
Tabel 3  Perbandingan analisis Model SAR dan CAR propinsi Sumatera Barat 

Kriteria SAR CAR 
AIC 114.82 113,45. 
𝝈�𝟐 0.79 0.80 
𝛒 0.221 0.201 

 
KESIMPULAN  

1. Model SAR dan CAR mempunyai nilai ρ yang signifikan yang mampu menggambarkan 

korelasi spasial antara masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. 

2. Analisis perbandingan model SAR dan CAR yang memperlihatkan peubah yang signifikan 

pada model  SAR dan CAR relatif sama. Koefisiennya bernilai positif, nilai AIC, penduga 
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ragam yang tidak jauh berbeda  menunjukkan  kelayakan pada kedua model tersebut relatif 

sama. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh pada peningkatan kemiskinan pada model SAR dan CAR 

adalah peubah X 2  (penduduk yang berpendidikan dibawah SD),  X 6 (penduduk  yang 

mendapat asuransi kesehatan), X 7  (PDRB).  
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Abstrak. Penelitian ini membahas tentang aplikasi ilmu graf dalam sistem transportasi darat 
kendaraan patroli polisi di Kepolisian Sektor (Polsek) Jambi Selatan Kota Jambi. Penelitian ini 
merupakan penelitian murni dengan menggunakan metode deskriptif terhadap subyek, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Peneliti memodelkan 
sistem kendaraan patroli polisi di Polsek Jambi Selatan dalam bentuk graf untuk mengefisiensi 
jarak serta waktu tempuh dengan algoritma Complete enumeration. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pencarian rute terpendek serta waktu tempuh kendaraan patroli polisi di Polsek Jambi 
Selatan dapat ditentukan menggunakan aplikasi graf dengan rute tempuh minimum sejauh 31,10 
Km untuk sekali berpatroli mengelilingi wilayah Jambi Selatan dengan kecepatan maksimal 40 
km/jam didapat rata-rata waktu tempuh 1 jam 2 menit 49 detik.  
 
Kata kunci: Aplikasi Graf, Sistem Transportasi Darat 
 
PENDAHULUAN 

Teori graf saat ini menjadi topik yang banyak mendapat perhatian, karena model-model yang ada 

pada teori graf berguna untuk aplikasi yang luas, seperti masalah dalam jaringan komunikasi, 

transportasi, ilmu komputer, riset operasi, dan lain sebagainya. Aplikasi graf sendiri banyak 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada sistem transportasi darat. Salah 

satu contoh penerapan aplikasi graf dalam sistem transportasi tersebut ialah pada penentuan rute 

dan waktu tempuh minimal kendaraan patroli polisi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

Panit I Sabhara Polsek Jambi Selatan, kendaraan patroli polisi di Polsek Jambi Selatan belum 

memiliki rute tempuh minimal untuk satu kali berpatroli mengelilingi wilayah Jambi Selatan. 

Selain itu, kendaraan patroli polisi hanya berpatroli pada ruas-ruas jalan tertentu serta pada waktu-

waktu tertentu. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Polsek Jambi Selatan tersebut, 

terutama pada sistem transportasi kendaraan patroli polisi dirasakan masih kurang efisien baik dari 

segi jarak maupun waktu tempuh. Hal ini dapat dilihat dalam proses patroli yang belum memiliki 

rute tempuh minimal kendaraan patroli polisi untuk satu kali mengelilingi setiap wilayah di 

kawasan Polsek Jambi Selatan.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif terhadap subyek, sedangkan pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Adapun subyek penelitian dalam 

penelitian ini adalah kendaraan patroli polisi roda empat di Polsek Jambi Selatan.   
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Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan algoritma complete enumeration untuk 

menyelesaikan sirkuit Hamilton dan digunakan rataan hitung untuk mencari rata-rata waktu tempuh 

kendaraan patroli polisi untuk mengelilingi wilayah Jambi Selatan.  

Algoritma Complete Enumeration 

Algoritma ini akan mengenumerasi setiap kemungkinan yang terdapat dalam graf, setelah itu 

algoritma ini akan membandingkan lintasan mana yang paling minimum. Untuk graf lengkap dapat 

dicari dengan rumus: 

( 𝑛 − 1)!
2

 

dengan n : banyak simpul. Dari rumus ini nantinya dihasilkan (n-1)! buah sirkuit Hamilton. Akan 

tetapi, jika pada graf tidak lengkap lintasan minimum dapat dicari dengan mencoba setiap 

kemungkinan-kemungkinan sirkuit yang ada pada graf tersebut sehingga didapat lintasan paling 

minimum. Adapun langkah-langkah complete enumeration sebagai berikut: 

a. Pilih dari sembarang simpul awal untuk memulai rute perjalanan  

b. Pilih sembarang sisi untuk mencapai simpul berikutnya 

c. Ulangi langkah kedua sampai semua simpul terlewati sampai kembali ke simpul awal 

sehingga terbentuk suatu sirkuit Hamilton 

d. Ulangi langkah ke 1-3 untuk mencari sirkuit lainnya sehingga dapat dibandingkan sirkuit 

mana yang paling minimum (terpendek) 

e. Salah satu sirkuit terpendek itu lah yang merupakan hasil paling minimum dari sirkuit 

Hamilton 

Rataan 

Rataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rataan data tunggal. Rataan data tunggal 

merupakan jumlah nilai semua data dibagi ukuran data tersebut. Rataan data tunggal dapat dicari 

dengan rumus: 

Rata-rata hitung =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎

        atau       Rataan = 1
𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1  

n = banyaknya data 

x i  = data ke 

i = 1,2,3, . . .  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Subyek Penelitian 

Proses patroli polisi di Polsek Jambi Selatan dilaksanakan 1 x 24 jam yang dilakukan setiap hari. 

Berdasarkan waktu tersebut, maka pencarian perhitungan rute terpendek dan waktu tempuh 

kendaraan patroli polisi di Polsek Jambi Selatan Kota Jambi oleh peneliti dilaksanakan selama dua 

minggu. Dengan minggu pertama untuk mengukur panjang jalan yang dilalui kendaraan patroli dan 

minggu kedua untuk mengukur waktu tempuh kendaraan patroli polisi selama 7 hari berturut-turut 

yang dilaksanakan rutin pada pukul 06.30-09.00 WIB untuk menentukan rata-rata waktu tempuh 

kendaraan patroli polisi untuk mengelilingi wilayah Jambi Selatan. 

Deskripsi Data 

Tahap pertama pencarian rute terpendek yaitu menentukan wilayah patroli polisi di Polsek Jambi 

Selatan. Seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Peta wilayah patroli Polsek Jambi Selatan 

Setelah didapat peta wilayah patroli Polsek Jambi Selatan, selanjutnya peneliti memodelkan peta 

wilayah Jambi Selatan berdasarkan jadwal patroli harian tersebut kedalam graf dengan memisalkan 

persimpangan jalan sebagai simpul (titik) dan jalan sebagai  sisi (garis). Seperti Gambar 2 dibawah 

ini dimana setiap simpul terhubung ke simpul lain oleh sisi yang menunjukkan jalan yang dilewati 

kendaraan patroli polisi. 
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Gambar 2 Permodelan graf dengan nama jalan di wilayah Jambi Selatan 

Untuk menentukan jarak tempuh kendaraan patroli polisi dari suatu persimpangan menuju 

persimpangan lainnya peneliti mengunakan GPS (Global Positioning System) dalam mengukur 

panjang jalan yang dilalui kendaraan patroli polisi berdasarkan jadwal patroli harian di Polsek 

Jambi Selatan. Setelah mengetahui jarak dari suatu persimpangan menuju persimpangan lainnya 

maka peneliti memodelkan kedalam graf berbobot seperti Gambar 3. 

 
Gambar 3 Permodelan graf berbobot dengan jarak antara tiap persimpangan  

Hasil Pencarian Algoritma Complete Enumeration 
Setelah peneliti memodelkan wilayah patroli polisi kedalam graf maka jarak panjang jalan tadi 

dianalisis dengan menggunakan algoritma complete enumeration untuk menentukan rute terpendek 

kendaraan patroli polisi dalam bentuk sirkuit Hamilton. Berikut diberikan cara perhitungan sirkuit 

Hamilton dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pilih simpul A yang dimisalkan Polsek Jambi Selatan sebagai simpul awal untuk memulai rute 

perjalanan  
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2. Pilih sembarang sisi (garis) untuk mencapai simpul berikutnya 

3. Ulangi langkah kedua sampai semua simpul terlewati tepat satu kali dan  kembali ke simpul 

awal sehingga terbentuk suatu sirkuit Hamilton 

4. Ulangi langkah ke 1 sampai ke 3 kembali, untuk mencari semua kemungkinan sirkuit 

Hamilton lainnya sehingga dapat dibandingkan sirkuit mana yang mempunyai jarak tempuh 

paling minimum (terpendek) 

5. Salah satu sirkuit dengan jarak tempuh terpendeklah yang merupakan hasil paling minimum 

dari sirkuit Hamilton  

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh satu sirkuit Hamilton yang mungkin dengan terbentuk dua 

rute tempuh patroli yang berbeda. Dengan rute tempuh patroli yang pertama ialah A-N-M-L-K-J-I-

H-G-F-E-D-C-B-P-O-A dan rute tempuh patroli yang kedua ialah A-O-P-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-

M-N-A. Kedua rute tempuh patroli tersebut mempunyai total bobot yang sama (jarak tempuh yang 

sama) yang dilalui oleh kendaraan patroli polisi yaitu 0,85 + 1,90 + 0,65 + 1,20 + 1,20 + 1,00 + 

0,95 + 2,60 + 2,20 + 4,50 + 1,70 + 2,90 + 3,50 + 2,10 + 1,90 + 1,95 = 31,10 Km dengan perjalanan 

yang dimulai dari simpul A (Polsek Jambi Selatan) dan kembali lagi ke simpul A  (Polsek Jambi 

Selatan).  

Dari dua rute tempuh patroli tersebut kendaraan patroli polisi lebih dianjurkan menggunakan rute 

tempuh A-N-M-L-K-J-I-H-G-F-E-D-C-B-P-O-A dibandingkan rute A-O-P-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-

L-M-N-A. Hal ini dikarenakan pada simpul-simpul N,M,L,K,J,I,G,F merupakan persimpangan-

persimpangan yang cukup padat dilalui kendaraan pada pagi hari. Selain itu, pada persimpangan-

persimpangan tersebut tidak jauh dengan lingkungan pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA. 

Sehingga lebih diutamakan untuk dilalui terlebih dahulu oleh kendaraan patroli polisi di Polsek 

Jambi Selatan guna mencegah kemacetan serta mengurangi kecelakaan lalu lintas.  

Salah satu kekurangan dari penerapan rute tempuh diatas yaitu ada beberapa ruas jalan yang tidak 

dilalui kendaraan patroli polisi. Namun, hal ini tidak berdampak negatif pada pelayanan patroli 

polisi di wilayah Jambi Selatan karena selain kendaraan patroli polisi Polsek Jambi Selatan ada 

beberapa kendaraan patroli polisi Polantas dari Polresta  yang rutin berpatroli pada ruas jalan yang 

tidak dilewati kendaraaan patroli polisi Polsek Jambi selatan.  Jika digambarkan ke dalam bentuk 

graf, rute perjalanan kendaraan patroli polisi tersebut membentuk sebuah sirkuit Hamilton seperti 

Gambar 4. 
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Gambar 4 Sirkuit Hamilton yang diperoleh dengan algoritma complete enumeration 

 
Setelah didapat rute tempuh terpendek kendaraan patroli polisi untuk mengelilingi wilayah Jambi 

Selatan, selanjutnya peneliti menentukan rata-rata waktu tempuh kendaraan patroli polisi untuk 

mengelilingi wilayah Jambi selatan berdasarkan rute tempuh terpendek yang telah diperoleh. Untuk 

menentukan rata-rata waktu tempuh maka peneliti menggunakan stopwatch sebagai pengukur 

waktu dan menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan untuk mengelilingi wilayah Jambi 

Selatan dengan kecepatan maksimal berkendara 40 Km/jam. Untuk menentukan waktu tempuh 

rata-rata kendaraan patroli polisi dengan mengelilingi wilayah Jambi Selatan berdasarkan rute 

terpendek yang telah diperoleh diatas, Maka pengukuran waktu tempuh dilaksanakan selama 7 hari 

berturut-turut dengan pengukuran dilakukan pada rute A-N-M-L-K-J-I-H-G-F-E-D-C-B-P-O-A. 

Berikut hasil pengukuran waktu tempuh pada rute A-N-M-L-K-J-I-H-G-F-E-D-C-B-P-O-A adalah  

1. Hari ke 1: waktu tempuh 1 jam 5 menit 55 detik  = 3.955 detik 

2. Hari ke 2: waktu tempuh 1 jam  59 detik = 3.659 detik 

3. Hari ke 3: waktu tempuh 1 jam 4 menit 29 detik = 3.869 detik 

4. Hari ke 4: waktu tempuh 1 jam 3 menit 53 detik = 3.833 detik 

5. Hari ke 5: waktu tempuh 57 menit 54 detik = 3.474 detik 

6. Hari ke 6: waktu tempuh 1 jam 3 menit 2 detik = 3.782 detik 

7. Hari ke 7: waktu tempuh 1 jam 3 menit 30 detik = 3.810 detik 

 
Rata-rata waktu tempuh  = 1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1   

  = 𝑥1 +𝑥2 + 𝑥3 + .  .  .   + 𝑥7
𝑛
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  = 3.955 + 3.659+ 3.869 + 3.833+ 3.474 + 3.782+ 3.810
7

 

  = 26.382
7

 

Rata-rata waktu tempuh  = 3.768,86 detik ≈ 3.769 detik  (1 jam 2 menit 49 detik) 

Dari hasil pengukuran rata-rata waktu tempuh rute diatas, diperoleh waktu tempuh untuk 

mengelilingi wilayah Jambi Selatan dengan rata-rata waktu tempuh 1 jam 2 menit 49 detik pada 

rute A-N-M-L-K-J-I-H-G-F-E-D-C-B-P-O-A dan jarak tempuh minimal kendaraan patroli polisi 

untuk mengelilingi wilayah Jambi Selatan sejauh 31,10 Km dengan peta rute patroli seperti 

Gambar 5. 

 

Gambar 5  Peta rute tempuh minimal kendaraan patroli polisi yang diperoleh dengan 

algoritma complete enumeration 

 
KESIMPULAN 

Dari analisis dan pembahasan diatas diperoleh bahwa sistem transportasi kendaraan patroli polisi di 

Polsek Jambi Selatan dapat dimodelkan ke dalam graf, sehingga dapat membantu menentukan rute 

serta waktu tempuh paling minimum pada kendaraan patroli polisi di Polsek Jambi Selatan Kota 

Jambi menggunakan aplikasi graf atau keilmuan matematika. Selain itu, dengan menggunakan 

perhitungan algoritma Complete enumeration, pencarian rute terpendek serta waktu tempuh 

kendaraan patroli polisi di Polsek Jambi Selatan dapat ditentukan dengan rute tempuh minimum 

sejauh 31,10 Km untuk sekali berpatroli mengelilingi wilayah Jambi Selatan dengan  kecepatan 

maksimal 40 km/jam dan diperoleh rata-rata waktu tempuh yaitu 1 jam 2 menit 49 detik. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep matematika dalam toko 
bisnis center pada SMK Negeri 1 Kota Jambi yang memiliki program keahlian pemasaran. 
Diharapkan dengan penelitian ini siswa dapat mengetahui proses perdagangan yaitu pada harga 
pembelian dan harga penjualan, siswa dapat memahami konsep-konsep matematika yang 
melibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
metode deskriptif eksploratif dan penelitian dilaksanakan pada toko bisnis center di SMK Negeri 1 
Kota Jambi dengan fokus pada pembelian air mineral arthess galon pada PD.linggar harapan Jambi 
dan penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen, hasil identifikasi menunjukkan bahwa 
rata-rata pembelian air mineral arthess galon dengan penjualan air mineral arthess galon mengalami 
keseimbangan sehingga transaksi pembelian dan penjualan air mineral arthess galon terus berputar. 
Hasil identifikasi ini dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika, agar 
memudahkan siswa dalam memahami konsep harga pembelian dan harga penjualan dengan 
mengaitkannya pada dunia sekitar siswa.    
 
Kata kunci: Identifikasi, Penjualan, Pembelian, Bisnis Center 

 
PENDAHULUAN 

Kesulitan siswa dalam memahami pelajaran matematika dikarenakan siswa menganggap 

matematika adalah pelajaran yang sangat susah, kebanyakan siswa memiliki sikap kurang tekun, 

mudah menyerah, kurang gigih dan tidak mau berusaha sehingga mereka tidak menyenangi 

pelajaran matematika. Sesuai dengan pendapat Asrori (2007: 241) bahwa “pelajaran matematika 

seringkali dirasakan sulit oleh siswa sehingga cenderung tidak disenangi anak bahkan tidak jarang 

anak yang memandang pelajaran matematika sebagai momok yang menakutkan”. Meskipun ada 

sebagian siswa yang menyenangi pelajaran matematika atau bahkan justru “jagoan” dibidang 

matematika, tetapi selalu saja ada siswa yang menganggap matematika itu diibaratkan sebagai 

momok yang menakutkan. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang kurang tertarik untuk mempelajari 

matematika dan akhirnya menjadikan siswa mengalami hambatan serta kesulitan belajar 

matematika. 

Agar siswa mudah memahami pelajaran matematika maka guru hendaknya mengaitkan pelajaran 

matematika terhadap lingkungan disekitar siswa. Dengan mengaitkannya kedalam kehidupan 

sehari-hari siswa, sehingga dapat langsung melihat konsep matematika pada kehidupan yang nyata 

seperti pada sistem perdagangan, konsep matematika yang dapat dinyatakan yaitu tentang harga 

penjualan dan harga pembelian sehingga siswa bisa melihat secara langsung transaksi penjualan 

dan pembelian dan siswa dapat memahami bagaimana proses penjualan dan pembelian. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep matematika dalam toko bisnis 

center pada SMK Negeri 1 Kota Jambi yang memiliki program keahlian pemasaran. Diharapkan 

dengan penelitian ini siswa dapat mengetahui proses perdagangan yaitu  pada harga pembelian air 

mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi dan penjualan air mineral arthess galon 

kepada konsumen, siswa dapat memahami konsep-konsep matematika yang melibatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Pada penelitian 

ini untuk mendeskripsikan hasil temuan dari penelitian serta untuk mencari jawaban (eksplorasi) 

terhadap harga penjualan dan harga pembelian. Penelitian ini dilaksanakan pada toko bisnis center 

di SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan fokus penelitian pada pembelian air mineral arthess galon 

pada PD. Lingga Harapan Jambi dan penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen. 

Prosedur penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep matematika yaitu harga pembelian air 

mineral arthess galon dan penjualan air mineral arthess galon. Adapun langkah-langkah 

prosedurnya sebagai berikut: 
1. Peneliti datang kelokasi penelitian yaitu pada toko bisnis center di SMK Negeri 1 Kota Jambi.  

2. Mengetahui proses pembelian air mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi setiap 

periodenya. 

3. Mengetahui transaksi penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen  

4. Melakukan wawancara kepada pengelola toko bisnis center dan pertanyaan yang diberikan 

mengacu pada konsep pembelian air mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi 

dan penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen sehingga membuat siswa lebih 

mudah dalam memahami konsep pembelian dan penjualan ini karena siswa langsung 

mengalami pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari – hari. Dengan cara demikian, 

matematika tidak dilihat dari sudut pandang sesuatu yang abstrak melainkan dapat dilihat 

dalam sudut pandang sesuatu yang nyata sehingga siswa dapat dengan mudah untuk 

mengaplikasikan serta memecahkannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN   
Secara garis besar pemaparan meliputi, transaksi pembelian air mineral arthess galon pada PD. 

Lingga Harapan Jambi dan penjualan air mineral arthess galon pada konsumen, menurut Sadeli dan 

Ukas ( 2006 :1 ) bahwa “jual beli merupakan suatu persetujuan antara dua pihak. Pihak pertama 

menyerahkan suatu barang dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak”. Untuk melihat transaksi penjualan dan pembelian pada toko bisnis center berdasarkan 

tabel  dan grafik  dibawah ini. 
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Gambar 1 Grafik pembelian air mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Pembelian air mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi 

NO TANGGAL FREKUENSI TOTAL HARGA 
PEMBELIAN (Rp) 

1 31 OKTOBER 2014 24 288.000 
2 11 NOVEMBER 2014 35 420.000 
3 15 NOVEMBER 2014 13 156.000 
4 20 NOVEMBER 2014 15 180.000 
5 26 NOVEMBER 2014 17 221.000 
6 4 DESEMBER 2014 25 325.000 
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Tabel 2  Penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen per minggu 
   (1 November 2014 sampai dengan 8 Desember 2014) 

NO MINGGU KE FREKUENSI 
TOTAL HARGA 

PENJUALAN 
(Rp) 

1 
1 ( 1 S.D 7 NOV 2014 
) 25 325.000 

2 
2 ( 8 S.D 14 NOV2014 
) 12 156.000 

3 
3 ( 15 S.D 21 NOV 
2014 ) 17 221.000 

4 
4 ( 22 S.D 29 NOV 
2014 ) 30 395.000 

5 1 ( 1 S.D 8 DES 2014 ) 19 263.900 
 
 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Gambar 2 Grafik penjualan air mineral arthess galon per minggu kepada konsumen 

Pada Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata pembelian air mineral arthess galon 

pada PD. Lingga Harapan Jambi dengan penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen 

mengalami keseimbangan sehingga transaksi pembelian dan penjualan air mineral arthess galon 

terus mengalami perputaran. Dalam pengelolaan bisnis center ini dilibatkan guru-guru SMK Negeri 

1 Kota Jambi dan siswa juga langsung melihat serta mengalami sendiri proses transaksi pembelian 
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air mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi dan penjualan air mineral arthess galon 

kepada konsumen sehingga ini merupakan proses pembelajaran yang sangat baik bagi siswa karena 

siswa mengetahui secara langsung proses transaksi pembelian dan penjualan sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami materi tentang harga pembelian dan harga penjualan. Selain 

itu, memudahkan bagi guru di dalam menyampaikan materi pelajaran tentang harga pembelian dan 

harga penjualan dalam bisnis center karena siswa mempraktekkannya secara langsung dalam 

kehidupan sehari- hari dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai serta dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan siswa. 

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan dari makalah ini adalah : 
1. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Jambi pada toko bisnis center dan fokus 

penelitian yaitu pada pembelian air mineral arthess galon pada PD. Lingga Harapan Jambi dan 

penjualan air mineral arthess galon kepada konsumen, rata-rata pembelian air mineral arthess 

galon pada PD. Lingga Harapan jambi dan penjualan air mineral arthess galon kepada 

konsumen mengalami keseimbangan sehingga transaksi pembelian dan penjualan mengalami 

perputaran secara terus menerus. 

2. Hasil identifikasi ini dapat dipergunakan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika 

terutama dalam penyampaian materi pelajaran tentang konsep harga penjualan dan harga 

pembelian 

3. Hasil identifikasi ini dapat mempermudahkan siswa di dalam memahami konsep harga 

pembelian dan harga penjualan karena siswa langsung mempraktekkannya pada kehidupan 

sehari-hari dan konsep harga pembelian dan harga penjualan ini dikaitkan pada dunia sekitar 

siswa.   
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Abstrak. Sistem deskriptor diskrit positif telah banyak digunakan dalam pemodelan bidang 
ekonomi, teknik, kimia dan sebagainya. Dalam artikel ini dikaji tentang syarat perlu dan syarat 
cukup agar sistem deskriptor diskrit positif adalah tercapai positif. Dengan metode aljabar linier 
dan Invers Drazin, dalam artikel ini dibuktikan beberapa teorema agar sistem deskriptor diskrit 
(𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0 terkontrol null. Selain itu, diberikan contoh sebagai ilustrasi untuk memperkuat 
keberlakuan teorema yang telah dibuktikan. 
 
Kata kunci:  Invers Drazin, Sistem Deskriptor Diskrit Positif, Matriks Non Negatif, Matriks 

Nilpoten 
 
PENDAHULUAN 

Diberikan suatu sistem persamaan beda linier (linear difference equations) sebagai berikut : 

                                   𝐸𝐱(𝑘 + 1) = 𝐴𝐱(𝑘) + 𝐵𝐮(𝑘),   𝑘 ∈ ℤ+                                  (1) 

dengan 𝐸, 𝐴 ∈ ℝ𝑛×𝑛,  dan 𝐵 ∈ ℝ𝑛×𝑚. Dalam sistem (1), 𝐱 ∈ ℝ𝑛 menyatakan vektor state 

(keadaan) dan 𝐮 ∈ ℝm menyatakan vektor input (kontrol). Notasi ℝ𝑛×𝑚 menyatakan himpunan 

matriks-matriks riil berukuran 𝑛 × 𝑚, ℝ𝑛 menyatakan himpunan vektor berdimensi n dan ℤ+ 

menyatakan himpunan bilangan bulat non negatif. Dalam Canto (2008), sistem (1) dikatakan 

sebagai sistem deskriptor diskrit. 

Jika 𝐸 adalah matriks non singular, maka solusi dari sistem (1) adalah 

𝐱(𝑘) = (𝐸−1𝐴)𝑘𝐱(0) + �(𝐸−1𝐴)𝑘−𝑖−1(𝐸−1𝐵)𝐮(𝑖).
𝑘−1

𝑖=0

                                                                          (2) 

Untuk 𝐸 singular, sistem (1) mungkin tidak mempunyai solusi. Hal ini disebabkan adanya kondisi 

awal yang tidak dapat memberikan solusi untuk sistem (1). Kondisi awal yang dapat memberikan 

solusi untuk sistem (1) disebut sebagai kondisi awal yang konsisten.  

Dalam Kaczorek (1992) dinyatakan bahwa sistem (1) mempunyai solusi tunggal jika untuk suatu 

kondisi awal yang konsisten 𝐱(0)  berlaku  𝑑𝑒𝑡(𝜆𝐸 − 𝐴) ≠ 0 untuk suatu 𝜆 ∈ ℂ. Jika kondisi ini 

terpenuhi, maka solusi sistem (1) diberikan sebagai berikut: 

𝐱(𝑘) = (𝐸�𝐷�̅�)𝑘𝐸�𝐷𝐸�𝐱(0) + �𝐸�𝐷(𝐸�𝐷�̅�)𝑘−𝑖−1
𝑘−1

𝑖=0

𝐵�𝐮(𝑖) − (𝐼 − 𝐸�𝐸�𝐷)�(𝐸�𝐷�̅�)𝑖�̅�𝐷𝐵�𝐮(𝑘 + 𝑖)
𝑞−1

𝑖=0

 

dengan 𝐸� = (𝜆𝐸 − 𝐴)−1𝐸, �̅� = (𝜆𝐸 − 𝐴)−1𝐴,  𝐵� = (𝜆𝐸 − 𝐴)−1𝐵 dan q adalah indeks dari 

matriks 𝐸�. Dalam hal 𝑑𝑒𝑡(𝜆𝐸 − 𝐴) ≠ 0 untuk suatu 𝜆 ∈ ℂ, sistem (1) disebut sebagai sistem 
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deskriptor diskrit regular. Dan untuk selanjutnya sistem deskriptor diskrit positif dapat ditulis 

dengan sistem diskrit  (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0. 

Selain itu, sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0 dikatakan terkontrol positif jika untuk sebarang  𝐱𝟎, 𝐱𝐟 ∈

ℝ+
𝑛 , terdapat  𝑘 ∈ ℤ+ dan suatu barisan kontrol 𝐮(𝑗) ≥ 0, 𝑗 = 0,1, … ,𝑘 + 𝑞 − 1, yang membawa 

keadaan 𝐱(0) = 𝐱𝟎  kepada keadaan 𝐱(𝑘) = 𝐱𝐟. Khususnya, jika 𝐱𝐟 = 𝟎 maka sistem diskrit positif 

(𝐸,𝐴,𝐵)  disebut terkontrol null. Paper ini membicarakan syarat perlu dan cukup sistem deskriptor 

diskrit linier positif yang keterkontrol null. 

 
LANDASAN TEORI 

Teori Matriks 
Dalam Anton (2004), matriks didefinisikan sebagai susunan bilangan-bilangan di dalam baris dan 

kolom yang membentuk jajaran empat persegi panjang.  

Suatu matriks 𝐴 = �𝑎𝑖𝑗�𝑖,𝑗=1
𝑛 ∈ ℝ𝑛×𝑛, A dikatakan non negatif dinotasikan 𝐴 ≥ 0, jika 𝑎𝑖𝑗 ≥

0,∀𝑖, 𝑗 = 1,2,⋯ ,𝑛 dan A dikatakan positif, dinotasikan 𝐴 > 0, jika 𝑎𝑖𝑗 > 0,∀𝑖, 𝑗 = 1,2,⋯ ,𝑛. 

Suatu vektor 𝐱 ∈ ℝ𝑛 dikatakan non negatif jika setiap komponennya non negatif, yakni 𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 =

1, … ,𝑛 . Jika 𝐱 non negatif maka ditulis 𝐱 ≥ 0 atau 𝐱 ∈ ℝ+
𝑛 , dengan ℝ+

𝑛  menyatakan himpunan ℝ𝑛 

yang setiap komponennya adalah non negatif. Untuk vektor 𝐱 yang positif dapat didefinisikan 

dengan cara yang sama. 

Definisi 1. [1] Matriks persegi A disebut matriks nilpoten jika 𝐴𝑛 = 0 dan 𝐴𝑛−1 ≠ 0 dengan 

𝑛 ∈ ℤ+ terkecil. Bilangan tersebut didefinisikan sebagai indeks nilpotensi dari matriks A.  

Definisi 2. (Virnik, 2008) Misalkan 𝐸,𝐴 ∈  ℝ𝑚𝑥𝑛. Pasangan matriks (𝐸,𝐴) dikatakan regular jika 

𝑚 = 𝑛 dan det(𝜆𝐸 − 𝐴) ≠ 0 untuk suatu 𝜆 ∈ ℂ. Jika berlaku sebaliknya maka pasangan matriks 

(𝐸,𝐴) dikatakan non regular. 

Definisi 3. [1] Misalkan terdapat matriks 𝐴 ∈  ℝ𝑛𝑥𝑛, suatu vektor 𝑥 ∈  ℝ𝑛,𝑥 ≠ 0 dikatakan vektor 

eigen (eigenvector) dari A jika 𝐴𝒙 adalah kelipatan scalar dari x, yakni  

     𝐴𝒙 = 𝜆𝒙                                                                                    (3) 

untuk suatu skalar 𝜆. Skalar 𝜆 dinamakan nilai eigen (eigenvalue) dari A.  

Nilai 𝜆 pada (3) merupakan akar dari polinomial karakteristik : 

det(𝜆𝐼 − 𝐴) = 0. 

Teorema Cayley-Hamilton [7] menyatakan bahwa jika polinomial karakteristik dari matriks A 

adalah 

𝑝(𝜆) = 𝑎0 + 𝑎1𝜆 + 𝑎2𝜆2 + ⋯+ 𝑎𝑛−1𝜆𝑛−1 + 𝜆𝑛, 

maka  

𝑝(𝐴) = 𝑎0𝐼 + 𝑎1𝐴 + 𝑎2𝐴2 +⋯+ 𝑎𝑛−1𝐴𝑛−1 + 𝐴𝑛 = 0 
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Berikut ini akan disajikan beberapa hal penting mengenai invers Drazin dari suatu matriks 𝐴𝑛𝑥𝑛 

yang diambil dari Kaczorek (1992). Invers Drazin berguna untuk mencari solusi sistem deskriptor 

diskrit. 

Definisi 4. [5] Misalkan  𝐴 ∈  ℝ𝑛𝑥𝑛. Indeks dari matriks A, ditulis 𝑖𝑛𝑑(𝐴), didefinisikan sebagai 

bilangan bulat non negatif terkecil q sedemikian sehingga 

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴𝑞) = 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴𝑞+1). 

Definisi 5. [5] Misalkan  𝐴 ∈  ℝ𝑛𝑥𝑛. Invers Drazin dari A, ditulis 𝐴𝐷, adalah suatu matriks yang 

memenuhi tiga syarat berikut : 

1. 𝐴𝐴𝐷 = 𝐴𝐷𝐴, 

2. 𝐴𝐷𝐴𝐴𝐷 = 𝐴𝐷 , 

3. 𝐴𝐷𝐴𝑞+1 = 𝐴𝑞 , dimana q merupakan indeks dari A. 

Invers Drazin 𝐴𝐷 dari suatu matriks persegi A selalu ada dan tunggal [4]. Jika A adalah matriks 

non singular, maka invers klasik 𝐴−1memenuhi sifat invers Drazin seperti yang diberikan dalam 

definisi (8). Dalam hal ini 𝐴𝐷 = 𝐴−1. 

Berikut ini akan dipaparkan proses untuk menentukan invers Drazin dari suatu matriks persegi. 

Misalkan  𝐴 ∈  ℝ𝑛𝑥𝑛 mempunyai nilai eigen nol dengan multiplisitas aljabar 1 dan nilai eigen 

berbeda 𝜆𝑖 dengan multiplisitas aljabar 𝑛𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑟. Jika 𝑚 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯+ 𝑛𝑟, maka 

𝑚 + 1 = 𝑛. Berdasarkan Teorema Cayley-Hamilton, invers Drazin 𝐴𝐷 dapat ditulis sebagai 

polinomial dalam A. 

Perhatikan polinomial berikut : 

𝑝(𝜆) = 𝜆𝑙(𝑎0 + 𝑎1𝜆 + ⋯+ 𝑎𝑚−1𝜆𝑚−1).                                                                                                   (4) 

Koefisien 𝑎0,𝑎1, … , 𝑎𝑚−1 pada (4) dapat ditentukan dengan menyelesaikan sistem persamaan 

berikut : 

                      1
𝜆𝑖

= 𝑝(𝜆𝑖)                                                    (5) 

 
−1
𝜆𝑖2

= 𝑝′(𝜆𝑖) 

⋮ 
(−1)𝑛𝑖−1(𝑛𝑖−1)!

(𝜆𝑖)𝑛𝑖
  = 𝑝(𝑛𝑖−1)(𝜆𝑖), untuk 𝑖 = 1, 2, … , 𝑟.  

Lema berikut dapat digunakan untuk menghitung invers Drazin dari suatu matriks persegi : 

Lema 6. [5] Jika  𝑝(𝜆) didefinisikan oleh (4) dan (5), maka : 

                𝐴𝐷 = 𝑝(𝐴).                                                                                              (6) 

 
Sebagai ilustrasi dari Lema 9, perhatikan contoh berikut : 
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𝐴 = �
2 4
1 4

6 5
5 4

0 −1
−1 −2

−1 0
−3 −3

� 

Nilai eigen dari A adalah 0, 0, 1 dan 1. Untuk matriks A diatas, 

𝑝(𝜆) = 𝜆2(𝑎0 + 𝑎1𝜆).                                                                                                                                    (7) 

Dengan menggunakan (5), diperoleh : 

1 = 𝑎0 + 𝑎1,−1 = 2𝑎0 + 3𝑎1.                                                                                                                    (8) 

Solusi dari (8) adalah 𝑎0 = 4 dan 𝑎1 = −3. Jadi, berdasarkan Lema 9,  

 𝐴𝐷 = 𝐴2(4𝐼 − 3𝐴) 

       =  �
3 8
2 7

11 11
9 9

−1 −3
−1 −3

−4 −4
−4 −4

� �
4 0
0 4

0 0
0 0

0 0
0 0

4 0
0 4

� − �
6 12
3 12

18 15
15 12

0 −3
−3 −6

−3 0
−9 −9

� 

                =  �
3 −1
2 1

2 2
3 3

−1 0
−1 0

−1 −1
−1 −1

� 

Lema 7. [5] Misalkan 𝐴,𝐵 ∈ ℂ𝑛𝑥𝑛, 

1. Jika 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴, maka 

𝐴𝐵𝐷 = 𝐵𝐷𝐴, 

𝐵𝐴𝐷 = 𝐴𝐷𝐵, 

𝐴𝐷𝐵𝐷 = 𝐵𝐷𝐴𝐷 . 

2. Jika 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 dan 𝑘𝑒𝑟𝐴⋂𝑘𝑒𝑟𝐵 = {𝟎}, maka 

(𝐼 − 𝐴𝐴𝐷)𝐵𝐵𝐷 = 1 − 𝐴𝐴𝐷 . 

 
Sistem Deskriptor Diskrit Positif 

Teorema 8. [4] Untuk sistem deskriptor diskrit (𝐸,𝐴,𝐵), asumsikan bahwa 𝐸𝐸𝐷 ≥ 0, 𝐸𝐴 = 𝐴𝐸 

dan ker𝐸 ∩ ker𝐴 = {𝟎}. Sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0  jika dan hanya jika 𝐸𝐷𝐴 ≥ 0,  𝐸𝐷𝐵 ≥ 0 dan 

(𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)(𝐸𝐴𝐷)𝑖𝐴𝐷𝐵 ≤ 0 dengan q adalah indeks dari 𝐸. 

Bukti. 

(⇒)  Misalkan bahwa sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0. Karena 𝐸𝐴 = 𝐴𝐸 dan ker𝐸 ∩ ker𝐴 = {𝟎}, 

untuk setiap kondisi awal yang konsisten 𝐱(0) ≥ 𝟎 dan untuk setiap kontrol non negatif, berlaku  

𝐱(𝑘) ≥ 𝟎   ∀𝑘 ∈ ℤ+,    

𝐱(𝑘) = (𝐸𝐷𝐴)𝑘𝐸𝐷𝐸𝐱(0) + �𝐸𝐷(𝐸𝐷𝐴)𝑘−𝑖−1
𝑘−1

𝑖=0

𝐵𝐮(𝑖) − (𝐼 − 𝐸𝐸𝐷)�(𝐸𝐴𝐷)𝑖𝐴𝐷𝐵𝐮(𝑘 + 𝑖)
𝑞−1

𝑖=0

 

Akan dibuktikan bahwa 𝐸𝐷𝐴 ≥ 0. Selanjutnya, karena 𝐸𝐸𝐷 ≥ 0, maka 𝐱(0) = 𝐸𝐸𝐷𝐞𝑖 ≥ 𝟎, 

 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑛,  merupakan kondisi awal yang konsisten, dengan 𝐞𝑖 ∈ ℝ+
𝑛  adalah vektor satuan ke-i. 

Dengan menggunakan kontrol 𝐮(𝑗) = 𝟎, 𝑗 = 0,1,⋯ ,𝑘 + 𝑞 − 1, maka pada 𝑘 = 1,  
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𝐱(1) = (𝐸𝐷𝐴)1𝐸𝐷𝐸𝐱(0) 

                                                                    = 𝐸𝐷𝐴𝐸𝐷𝐸𝐸𝐸𝐷𝐞𝑖 

Karena 𝐸𝐴 = 𝐴𝐸, maka berdasarkan Lema 10 diperoleh 𝐸𝐷𝐴 = 𝐴𝐸𝐷. Dengan menggunakan 

Definisi 8 yaitu 𝐸𝐷𝐸 = 𝐸𝐸𝐷 dan 𝐸𝐷𝐸𝐸𝐷 = 𝐸𝐷, diperoleh : 

𝐱(1) = 𝐸𝐷𝐴𝐸𝐸𝐷𝐸𝐸𝐷𝐞𝑖 

= 𝐸𝐷𝐴𝐸𝐸𝐷𝐞𝑖 

= 𝐴𝐸𝐷𝐸𝐸𝐷𝐞𝑖 

                                                                              = 𝐴𝐸𝐷𝐞𝑖.  

Karena 𝐱(1) ≥ 𝟎 dan 𝐞𝑖 ≥ 𝟎 untuk setiap 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑛, maka 𝐸𝐷𝐴 ≥ 0. Berikutnya akan 

dibuktikan bahwa 𝐸𝐷𝐵 ≥ 0. Ambil 𝐱(0) = 𝟎, 𝐮(𝑗) = 𝟎, 𝑗 = 1,2,⋯ , 𝑞 dan 𝐮(0) = 𝐞𝑖 ∈ ℝ+
𝑚 

dengan q adalah indeks dari 𝐸. Pada  𝑘 = 1,  

𝐱(1) = 𝐸𝐷(𝐸𝐷𝐴)0𝐵𝐮(0) = 𝐸𝐷𝐵𝒆𝑖. 

Karena 𝐱(1) ≥ 𝟎 dan 𝐞𝑖 ≥ 𝟎 untuk setiap 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑚, maka 𝐸𝐷𝐵 ≥ 0. Akhirnya, akan 

dibuktikan bahwa (𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)(𝐸𝐴𝐷)𝑖𝐴𝐷𝐵 ≤ 0 , ∀𝑖 = 0,1,⋯ , 𝑞 − 1 dengan q adalah indeks dari 𝐸. 

Dengan mengambil 𝐱(0) = 𝟎, 𝐮(𝑘) = 𝐞𝑖 ∈ ℝ+
𝑚, dan 𝐮(𝑗) = 𝟎, 𝑗 ≠ 𝑘, 𝑗 = 0,1,⋯ ,𝑘 + 𝑞 − 1, 

diperoleh 

𝐱(𝑘) = −(𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)𝐴𝐷𝐵𝐞𝑖. 

Karena 𝐱(𝑘) ≥ 𝟎 dan 𝐞𝑖 ≥ 𝟎 untuk setiap 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑚, maka (𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)𝐴𝐷𝐵 ≤ 0. Dengan 

mengambil  𝐮(𝑘 + ℎ) = 𝐞𝑖 untuk setiap 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑚 dan 𝐮(𝑗) = 𝟎,   𝑗 ≠ 𝑘 + ℎ,  𝑗 = 0,⋯ ,𝑘 +

𝑞 − 1, maka diperoleh : 

𝐱(𝑘) = −(𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)(𝐸𝐴𝐷)ℎ𝐴𝐷𝐵𝒆𝑖. 

Karena 𝐱(𝑘) ≥ 𝟎 dan 𝐞𝑖 ≥ 𝟎 untuk setiap 𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑚, maka 

(𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)(𝐸𝐴𝐷)ℎ𝐴𝐷𝐵 ≤ 0, 

untuk setiap ℎ =  1, 2, … , 𝑞 − 1. 

 
(⇐)  Misalkan 𝐸𝐷𝐴 ≥ 0,  𝐸𝐷𝐵 ≥ 0 dan (𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)(𝐸𝐴𝐷)𝑖𝐴𝐷𝐵 ≤ 0, untuk setiap 𝑖 = 0,1,⋯ , 𝑞 − 1 

dengan q adalah indeks dari 𝐸. Akibatnya, solusi dari sistem deskriptor diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) adalah non 

negatif, 𝐱(𝑘) ≥ 𝟎, untuk setiap kontrol 𝐮(𝑗) ≥ 𝟎, 𝑗 = 1,2,⋯ ,𝑘 + 𝑞 + 1, 𝑘 ∈ ℤ+, sehingga sistem 

diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0.∎ 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Paper ini mengkaji secara rinci tentang syarat perlu dan cukup untuk keterkontrolan null sistem 

diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0. 

Teorema 9. Misalkan sistem diskrit  (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0 dengan 𝐸𝐸𝐷 ≥ 0 dan 𝐸𝐴 = 𝐴𝐸. Sistem 

(𝐸,𝐴,𝐵) adalah terkontrol null jika dan hanya jika 𝐸𝐷𝐴 adalah suatu matriks nilpoten. 
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Bukti. 

(⟸) Misalkan 𝐸𝐷𝐴 adalah suatu matriks nilpoten dengan indeks nilpotensi l. Akan dibuktikan 

bahwa sistem (𝐸,𝐴,𝐵) terkontrol null. Karena indeks nilpotensi dari matriks 𝐸𝐷𝐴 adalah l, pilih 

𝑘 ≥ 𝑙 dan barisan kontrol 𝐮(𝑗) = 𝟎, 𝑗 = 0,1, … ,𝑘 + 𝑞 − 1, maka 𝐱(𝑘) = 𝟎.  Jadi, sistem (𝐸,𝐴,𝐵) 

adalah terkontrol null. 

 
(⟹) Misalkan sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0 adalah terkontrol null maka untuk sebarang 𝐱𝟎 ∈ ℝ+

𝑛   

ada 𝑘 ∈  ℤ+ dan pilih barisan kontrol 𝐮(𝑗) = 𝟎, 𝑗 = 0,1, … ,𝑘 + 𝑞 − 1 sedemikian sehingga 

𝟎  =  (𝐸𝐷𝐴)𝑘𝐸𝐷𝐸𝐱𝟎                                                                                                                       (9) 

Jika diambil 𝐱𝟎 = 𝐸𝐷𝐸 𝐞𝑖 dengan 𝐞𝑖 adalah vektor satuan ke-i, maka Persamaan 9 dapat ditulis 

menjadi 

           (𝐸𝐷𝐴)𝑘𝐸𝐷𝐸 𝐸𝐷𝐸𝐞𝑖 = (𝐸𝐷𝐴)𝑘𝐸𝐷𝐸𝐞𝑖 = (𝐸𝐷)𝑘𝐴𝑘𝐸𝐷𝐸𝐞𝑖 

       = (𝐸𝐷)𝑘−1𝐸𝐷𝐴𝑘𝐸𝐷𝐸𝐞𝑖 = (𝐸𝐷)𝑘−1𝐴𝑘𝐸𝐷𝐸𝐸𝐷𝐞𝑖 

                                                 = (𝐸𝐷)𝑘−1𝐴𝑘𝐸𝐷𝐞𝑖 = (𝐸𝐷)𝑘−1𝐸𝐷𝐴𝑘𝐞𝑖 

                                                 = (𝐸𝐷)𝑘𝐴𝑘𝐞𝑖 = (𝐸𝐷𝐴)𝑘𝐞𝑖 = 𝟎. 

untuk setiap 𝑖 = 1,2, … ,𝑛. Karena (𝐸𝐷𝐴)𝑘𝐞𝑖 = 𝟎 maka terdapat 𝑙 ∈ ℝ+
𝑛  sedemikian sehingga 

(𝐸𝐷𝐴)𝑙 = 0, yaitu 𝐸𝐷𝐴 adalah matriks nilpoten. ∎ 

Contoh berikut mengilustrasikan Teorema 12 dengan 

𝐸 = �
0 1 0
0 0 0
0 0 1

� ,    𝐴 = �
0 0 1
0 0 1
0 0 0

� ,   𝐵 = �
−1
−1
1
�. 

Dari matriks ini diperoleh 

𝐸𝐷 = �
0 0 0
0 0 0
0 0 1

� ,    𝐴𝐷 = �
0 0 1
0 0 1
0 0 0

�, 

𝐸𝐴 = 𝐴𝐸, ker𝐴 ∩ ker𝐸 = {𝟎} dan 𝑞 = 2. Selain itu, 

𝐸𝐷𝐸 = �
0 0 0
0 0 0
0 0 1

� ≥ 0, 𝐸𝐷𝐴 = �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

� ≥ 0, 𝐸𝐷𝐵 = �
0
0
1
� ≥ 0, 

dan (𝐼 − 𝐸𝐷𝐸)(𝐸𝐴𝐷)𝑖𝐴𝐷𝐵 ≤ 0, ∀𝑖 = 0,1. Karena 𝐸𝐷𝐴 = 0 dengan indeks nilpotensi 1 maka 

sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) terkontrol null. Untuk memperlihatkan bahwa keadaan 0 tercapai dari 

keadaan awal 𝐱𝟎 ∈ ℝ+
𝑛  sebarang, perhatikan yang berikut 𝐱(𝑘) = �

0 0 0
0 0 0
0 0 0

�
𝑘

�
0 0 0
0 0 0
0 0 1

� 𝐱(0)   +

∑ �
0 0 0
0 0 0
0 0 1

� �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

�
𝑘−𝑖−1

�
−1
−1
1
� 𝐮(𝑖)𝑘−1

𝑖=0  

−��
1 0 0
0 1 0
0 0 1

� − �
0 0 0
0 0 0
0 0 1

����
0 0 1
0 0 0
0 0 0

�
𝑖

�
1
1
0
� 𝐮(𝑘 + 𝑖)

1

𝑖=0
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= �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

� �
0 0 0
0 0 0
0 0 1

� 𝐱(0)  + ��
0 0 0
0 0 0
0 0 1

� �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

� �
−1
−1
1
� 𝐮(𝑖)

𝑘−1

𝑖=0

− �
1 0 0
0 1 0
0 0 0

� ��
0 0 1
0 0 0
0 0 0

�
0

�
1
1
0
� 𝐮(𝑘) + �

0 0 1
0 0 0
0 0 0

�
1

�
1
1
0
� 𝐮(𝑘 + 1)� 

= �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

� 𝐱(0)  +∑ �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

� �
−1
−1
1
� 𝐮(𝑖)𝑘−1

𝑖=0 − �
1 0 0
0 1 0
0 0 0

� ��
1
1
0
� 𝐮(𝑘) + �

0
0
0
� 𝐮(𝑘 + 1)�    

= �
0 0 0
0 0 0
0 0 0

� 𝐱(0)  +∑ �
0
0
0
� 𝐮(𝑖)𝑘−1

𝑖=0 − �
1
1
0
� 𝐮(𝑘)− �

0
0
0
� 𝐮(𝑘 + 1). 

Dari persamaan terakhir, diperoleh 

𝑥1(𝑘) = −𝑢(𝑘) 

𝑥2(𝑘) = −𝑢(𝑘) 

𝑥3(𝑘) = 0. 

Jadi dengan  𝐮(𝑘) = 𝟎 diperoleh  𝐱(𝑘) = 𝟎. Ini menunjukkan bahwa sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0 

terkontrol null. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut dari asumsi bahwa 

𝐸𝐸𝐷 ≥ 0 dan 𝐸𝐴 = 𝐴𝐸 maka syarat perlu dan cukup agar sistem diskrit (𝐸,𝐴,𝐵) ≥ 0 terkontrol 

null adalah 𝐸𝐷𝐴 suatu matriks nilpoten. 
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Abstrak. Distribusi Cauchy merupakan distribusi peluang kontinu yang tidak memiliki nilai 
harapan, variansi dan fungsi pembangkit momen, tetapi distribusi Cauchy mempunyai fungsi 
karakteristik. Melalui sifat fungsi karakteristik dapat ditentukan konvolusi distribusi Cauchy untuk 
parameter yang sama dan berbeda serta keterbagian tak hingganya. 
 

Kata kunci:  Distribusi Cauchy, Konvolusi, Fungsi Karakteristik, Keterbagian Tak Hingga. 

 

PENDAHULUAN 

Distribusi Cauchy pertama kali diperkenalkan oleh Augustin Loius Cauchy pada tahun 1853 dalam 

bentuk distribusi baku. Bentuk umum distribusi Cauchy dinotasikan sebagai 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏) dan 

didefinisikan dengan fungsi kepadatan peluang 

𝑓𝑋(𝑥) =
𝑏

𝜋(𝑏2 + (𝑥 − 𝑎)2)   

untuk setiap −∞ <  𝑥 < ∞ dan −∞ <  𝑎 < ∞ , 𝑏 > 0. Hal penting dari sifat yang dimiliki oleh 

distribusi Cauchy adalah distribusi ini tidak mempunyai nilai harapan, variansi dan fungsi 

pembangkit momen, sehingga karakterisasi distribusi ini belum banyak ditemukan dalam beberapa 

referensi. 

Sementara itu apabila didefinisikan suatu fungsi karakteristik dari suatu peubah acak 𝑋 sebagai  

𝜑𝑋(𝑡) = 𝐸�𝑒𝑖𝑡𝑋� 

dimana 𝑖 adalah bilangan imajiner, maka dapat terlihat bahwa fungsi karakteristik mempunyai sifat 

yang sama dengan fungsi pembangkit momen yaitu sebagai penciri dari suatu distribusi. Fungsi 

pembangkit momen suatu distribusi hanya terbatas pada ruang riil saja, sedangkan fungsi 

karakteristik bergerak dalam ruang kompleks, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi karakteristik 

bersifat lebih umum dan selalu ada untuk setiap distribusi. Oleh sebab itu, untuk memberikan 

karakterisasi distribusi Cauchy dapat dilakukan melalui fungsi karakteristik. 

Karakterisasi distribusi Cauchy dalam tulisan ini akan diberikan dalam bentuk konvolusi dimana 

konvolusi didefinisikan sebagai operasi penjumlahan dari peubah-peubah acak yang saling bebas. 

Penentuan distribusi dari konvolusi peubah-peubah acak dapat pula dilakukan melalui sifat-sifat 

yang ada pada fungsi karakteristik. Oleh karena itu, akan dapat ditentukan konvolusi dari distribusi 
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Cauchy dengan menggunakan fungsi karakteristik, hal ini menarik untuk dijabarkan karena belum 

ada referensi yang menjelaskan secara eksplisit tentang konvolusi distribusi Cauchy dan sifatnya.   

TERMINOLOGI FUNGSI KARAKTERISTIK DAN KONVOLUSI  
Fungsi karakteristik adalah salah satu jenis transformasi yang sering digunakan pada teori peluang 

dan statistika karena keberadaannya baik untuk peubah acak diskrit maupun kontinu. Pada bagian 

ini akan diberikan definisi fungsi karakteristik, definisi konvolusi serta definisi keterbagian tak 

hingganya.   
Definisi 2.1. [1] Jika  𝑋 suatu peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang 𝑓𝑋(𝑥)  dan fungsi 

distribusi kumulatif  𝐹(𝑥)  maka fungsi karakteristik  𝜑𝑋(𝑡)  dari peubah acak 𝑋 didefinisikan 

sebagai berikut 

                                       𝜑𝑋(𝑡) = 𝐸�𝑒𝑖𝑡𝑋� = �𝑒𝑖𝑡𝑥𝑑𝐹(𝑥)                                                                         (1)  

dimana 𝑡 ∈ 𝑅, 𝑖 = �(−1)  𝑑𝑎𝑛  𝑒𝑖𝑡𝑋 = 𝑐𝑜𝑠(𝑡𝑋) + 𝑖 𝑠𝑖𝑛(𝑡𝑋).  

Dari Persamaan (1) terlihat bahwa fungsi karakteristik identik dengan fungsi pembangkit momen 

𝑀𝑋(𝑡) = 𝐸[𝑒𝑡𝑋] dengan penambahan 𝑖 pada bagian eksponennya. Fungsi karakteristik mempunyai 

keistimewaan dibanding dengan fungsi pembangkit momen karena selalu ada untuk setiap 

distribusi.  Sama halnya dengan fungsi pembangkit momen, fungsi karakteristik dapat digunakan 

untuk menghitung momen dari suatu peubah acak.  

Konvolusi adalah operasi penjumlahan dari peubah-peubah acak bebas. Dengan menggunakan 

konvolusi dapat ditentukan distribusi baru dari suatu peubah acak yang merupakan jumlah dari 

peubah-peubah acak dari distribusi sebelumnya. 

Definisi 2.2. [3] Misalkan 𝑋1 dan 𝑋2 adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dengan 

fungsi kepadatan peluang masing-masing adalah 𝑓𝑋1(𝑥1) dan 𝑓𝑋2(𝑥2). Asumsikan  𝑓𝑋1(𝑥1) dan 

𝑓𝑋2(𝑥2)  keduanya terdefinisi pada setiap bilangan riil. Maka konvolusi 𝑓𝑋1 ∗ 𝑓𝑋2 dari fungsi 𝑓𝑋1 

dan 𝑓𝑋2 didefinisikan sebagai berikut 

�𝑓𝑋1 ∗ 𝑓𝑋2�(𝑠2) = � 𝑓𝑋1(𝑠2 − 𝑥2)
∞

−∞

𝑓𝑋2(𝑥2)𝑑𝑥2 

                           = � 𝑓𝑋2(𝑠2 − 𝑥1)
∞

−∞

𝑓𝑋1(𝑥1)𝑑𝑥1 

Teorema 2.3. [3] Misalkan 𝑋1 dan 𝑋2 adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dengan 

fungsi kepadatan peluang 𝑓𝑋1(𝑥1) dan 𝑓𝑋2(𝑥2)  terdefinisi untuk setiap 𝑥1  dan 𝑥2. Maka 𝑆2 =

𝑋1+𝑋2 merupakan peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang 𝑓𝑆2𝑠2, dimana  𝑓𝑆2 

merupakan konvolusi dari 𝑓𝑋1 dan  𝑓𝑋2. Maka 𝑓𝑆2  sebagai berikut 
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𝑓𝑆2(𝑠2) = � 𝑓𝑋1(𝑠2 − 𝑥2)
∞

−∞

𝑓𝑋2(𝑥2)𝑑𝑥2 

             = � 𝑓𝑋2(𝑠2 − 𝑥1)
∞

−∞

𝑓𝑋1(𝑥1)𝑑𝑥1 

Karakterisasi suatu distribusi dapat juga dengan melihat keterbagian tak hingganya. Ide dasar 

tentang distribusi terbagi tak hingga dalam permasalahan Teorema Limit Pusat adalah keterbagian 

peubah acak 𝑋 menjadi peubah-peubah acak yang saling bebas dengan distribusi yang sama. 

Peubah acak 𝑋 dikatakan terbagi menjadi 𝑛 jika peubah-peubah acak yang identik dan saling bebas 

𝑋1,𝑋2, … ,𝑋𝑛 ada sedemikian sehingga 𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯+ 𝑋𝑛. Berikut ini akan dibahas definisi 

dasar dari fungsi distribusi terbagi tak hingga. 

Definisi 2.4.[4] Suatu fungsi distribusi 𝐹 dikatakan terbagi tak hingga jika untuk setiap bilangan 

bulat positif 𝑛 terdapat suatu fungsi distribusi 𝐹𝑛 sedemikian sehingga 𝐹 adalah konvolusi 𝑛 kali 

dari 𝐹𝑛 dengan dirinya sendiri, yaitu 𝐹 = 𝐹𝑛 ∗ … ∗ 𝐹𝑛 (𝑛 kali). 

Dengan menggunakan fungsi karakteristik dari suatu distribusi maka distribusi terbagi tak hingga 

dapat pula dinyatakan sebagai berikut. Suatu fungsi distribusi 𝐹 dengan fungsi karakteristik 𝜑𝑋(𝑡) 

adalah terbagi tak hingga jika untuk setiap bilangan bulat positif 𝑛 terdapat fungsi karakteristik 

𝜑𝑋(𝑡) sedemikian sehingga  𝜑𝑋(𝑡) = �𝜑𝑛(𝑡)�𝑛 untuk setiap 𝑡. 

KONVOLUSI DISTRIBUSI CAUCHY 

Pada bagian ini akan dijelaskan konvolusi distribusi Cauchy dengan menggunakan fungsi 

karakteristik. Sebelum dijabarkan proses konvolusi tersebut terlebih dahulu akan diberikan teorema 

yang akan menjelaskan fungsi karakteristik dari distribusi Cauchy secara eksplisit dengan merujuk 

referensi [4]. 

Teorema 3.1. Fungsi karakteristik dari peubah acak 𝑋 yang menyebar secara Cauchy 

�𝑋~𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏)�  adalah  𝜑𝑋(𝑡) = 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡|. 

Bukti. Langkah 1. Untuk 𝑎 = 0,  𝑏 = 1 dan 𝑡 > 0. Perhatikan bahwa 

�
𝑒𝑖𝑡𝑧

1 + 𝑧2𝐶𝑛
𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖 

Fungsi 𝑓: 𝑧 → 𝑒𝑖𝑡𝑧

1+𝑧2
  memiliki interior region dari 𝐶𝑛  tepat satu kutub dengan titik 𝑧 = 𝑖. Perhatikan 

bahwa 

𝑒𝑖𝑡𝑧

1 + 𝑧2
=

𝑒𝑖𝑡𝑧

(𝑧 − 𝑖)(𝑧 + 𝑖)
. 

Residu untuk 𝑧 = 𝑖  diberikan oleh 
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Res𝑧=𝑖 �
𝑒𝑖𝑡𝑧

1 + 𝑧2�
= lim

𝑧=𝑖
(𝑧 − 𝑖)𝑓(𝑧) =

𝑒−𝑡

2𝑖
 . 

Oleh karena itu, 

�
𝑒𝑖𝑡𝑧

1 + 𝑧2𝐶𝑛
𝑑𝑧 = 2𝜋𝑖 Res𝑧=𝑖 �

𝑒𝑖𝑡𝑧

1 + 𝑧2�
= 𝜋𝑒−𝑡,𝑛 > 2. 

Pengintegralan sepanjang contour dapat diperoleh sebagai berikut 

                                                  𝜋𝑒−𝑡 = �
𝑒𝑖𝑡𝑧

1 + 𝑧2𝐶𝑛
𝑑𝑧                                                                           (2) 

                                 𝜋𝑒−𝑡 = �
𝑒𝑖𝑡𝑥

1 + 𝑥2
𝑛

−𝑛
𝑑𝑥 +�

𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒𝑖𝛽

1 + 𝑛2𝑒2𝑖𝛽
𝑛𝑖𝑒𝑖𝛽

𝑛

−𝑛
𝑑𝛽                                        (3) 

 

Gambar 1 Contour 

Hasil pengintegralan suku kedua pada sisi kanan konvergen ke nol jika 𝑛 → ∞. Perhatikan bahwa 

�𝑛2𝑒2𝑖𝛽 + 1� ≥ 𝑛2 − 1. Maka 

�
𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒𝑖𝛽

1 + 𝑛2𝑒2𝑖𝛽
𝑛𝑖𝑒𝑖𝛽� ≤

𝑛𝑒−𝑛𝑡 sin𝛽

𝑛2 − 1
≤

𝑛
𝑛2 − 1

. 

Karena 

��
𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒𝑖𝛽

1 + 𝑛2𝑒2𝑖𝛽
𝑛𝑖𝑒𝑖𝛽𝑑𝛽

𝜋

0
� ≤ � �

𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒𝑖𝛽

1 + 𝑛2𝑒2𝑖𝛽
𝑛𝑖𝑒𝑖𝛽� 𝑑𝛽 ≤ � �

𝑛
𝑛2 − 1�

𝑑𝛽
𝜋

0

𝜋

0
=

𝜋𝑛
𝑛2 − 1

 

maka 

lim
𝑛→∞

�
𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒𝑖𝛽

1 + 𝑛2𝑒2𝑖𝛽
𝑛𝑖𝑒𝑖𝛽𝑑𝛽

𝜋

0
= 0. 

Untuk  𝑛 → ∞  pada persamaan (3), diperoleh 

�
𝑒𝑖𝑡𝑥

1 + 𝑥2
∞

−∞
𝑑𝑥 = 𝜋𝑒−𝑡. 

Langkah 2. Untuk 𝑎 = 0, 𝑏 = 1 dan 𝑡 < 0. 
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Dengan mengikuti langkah 1 diperoleh 

�
𝑒𝑖𝑡𝑥

1 + 𝑥2
𝑑𝑥

∞

−∞
= 𝜋𝑒𝑡. 

Langkah 3. Untuk kasus umum. 

Berdasarkan Langkah 1 dan Langkah 2, maka 

�
𝑒𝑖𝑡𝑥

1 + 𝑥2
𝑑𝑥

∞

−∞
= 𝜋𝑒−|𝑡|. 

Untuk pengintegralan ∫ 𝑒𝑖𝑡𝑥

𝑏2+(𝑥−𝑎)2
∞
−∞ 𝑑𝑥, terlebih dahulu substitusikan 𝑥 = 𝑣 + 𝑎, sehingga 

diperoleh 

�
𝑒𝑖𝑡𝑥

𝑏2 + (𝑥 − 𝑎)2

∞

−∞

𝑑𝑥 = 𝑒𝑖𝑡𝑎 �
𝑒𝑖𝑡(𝑣)

𝑏2 + 𝑣2

∞

−∞

𝑑𝑣. 

Dengan mensubstitusikan 𝑣 = 𝑏𝑢  pada pengintegralan terakhir diperoleh 

�
𝑒𝑖𝑡𝑥

𝑏2 + (𝑥 − 𝑎)2

∞

−∞

𝑑𝑥 =
𝜋
𝑏
𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡|. 

Oleh karena itu,  

�
𝑒𝑖𝑡𝑥𝑏

𝜋(𝑏2 + (𝑥 − 𝑎)2)

∞

−∞

𝑑𝑥 =
𝑏
𝜋
�

𝑒𝑖𝑡𝑥

(𝑏2 + (𝑥 − 𝑎)2)

∞

−∞

𝑑𝑥 = 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡|.      □ 

Sebagai hasil utama dari tulisan ini akan dijelaskan konvolusi dari distribusi Cauchy dengan 

parameter yang sama dan berbeda dengan menggunakan fungsi karakteristik yang disajikan dalam 

teorema berikut. 

Teorema 3.2. Misalkan peubah acak 𝑋𝑖 menyebar secara  𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏), maka distribusi 

konvolusi dari 𝑆𝑛 = ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1  menyebar secara 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑛𝑎,𝑛𝑏) dengan fungsi kepadatan peluang 

sebagai berikut 

𝑓𝑆𝑛(𝑠𝑛) =
𝑛𝑏

𝜋((𝑛𝑏)2 + (𝑠𝑛 − 𝑛𝑎)2). 

Bukti. Peubah acak 𝑋𝑖 menyebar secara Cauchy �𝑋𝑖~𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏)�, maka fungsi karakteristik 

dari peubah acak 𝑋𝑖  adalah 

𝜑𝑋𝑖(𝑡) = 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡|. 

Misalkan peubah acak 𝑆𝑛 adalah penjumlahan peubah acak 𝑋𝑖, sehingga fungsi karakteristik dari 

𝑆𝑛  adalah sebagai berikut 
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𝐸�𝑒𝑖𝑡𝑆𝑛� = 𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛)� 

                                        = 𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋1)�𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋2)�…𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋𝑛)� 

                                               = 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡| ∙ 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡| ∙ … ∙ 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡| 

      = 𝑒𝑖𝑡(𝑛𝑎)𝑒−𝑛𝑏|𝑡|. 

Hal ini menunjukkan bahwa 𝑆𝑛 menyebar secara 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑛𝑎,𝑛𝑏) dengan fungsi kepadatan 

peluang sebagai berikut 

𝑓𝑆𝑛(𝑠𝑛) =
𝑛𝑏

𝜋((𝑛𝑏)2 + (𝑠𝑛 − 𝑛𝑎)2) .□ 

Teorema 3.3 Misalkan peubah acak  𝑋𝑖 menyebar secara 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏), maka distribusi konvolusi 

dari 𝑆𝑛 = ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1  menyebar secara 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1 ,∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1 ) dengan fungsi kepadatan peluang 

sebagai berikut 

𝑓𝑆𝑛(𝑠𝑛) =
∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1

𝜋 ��∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1 �2 + �𝑠𝑛 − ∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1 �2�
. 

Bukti. Peubah acak 𝑋𝑖 menyebar secara 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏), maka fungsi karakteristik dari peubah acak 

𝑋𝑖 adalah 

𝜑𝑋𝑖(𝑡) = 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑒−𝑏|𝑡|. 

Misalkan peubah acak 𝑆𝑛 adalah penjumlahan peubah acak 𝑋𝑖, maka fungsi karakteristik dari 𝑆𝑛 

adalah sebagai berikut 

𝐸�𝑒𝑖𝑡𝑆𝑛� = 𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛)� 

                                        = 𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋1)�𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋2)�…𝐸�𝑒𝑖𝑡(𝑋𝑛)� 

                                                         = 𝑒𝑖𝑡𝑎1𝑒−𝑏1|𝑡| ∙ 𝑒𝑖𝑡𝑎2𝑒−𝑏2|𝑡| ∙ … ∙ 𝑒𝑖𝑡𝑎𝑛𝑒−𝑏𝑛|𝑡| 

                      = 𝑒𝑖𝑡�∑ 𝑎𝑖𝑛
𝑖=1 �𝑒−�∑ 𝑏𝑖𝑛

𝑖=1 �|𝑡|. 

Hal ini menunjukkan bahwa 𝑆𝑛 menyebar secara 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(∑ 𝑎𝑖𝑛
𝑖=1 ,∑ 𝑏𝑖𝑛

𝑖=1 ) dengan fungsi 

kepadatan peluang sebagai berikut 

𝑓𝑆𝑛(𝑠𝑛) =
∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1

𝜋 ��∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1 �2 + �𝑠𝑛 − ∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1 �2�
.□ 

Berdasarkan Teorema 3.2 dan Teorema 3.3 selanjutnya dapat pula diberikan karakterisasi 

keterbagian tak hingga berdasarkan sifat fungsi karakteristik dari distribusi Cauchy. Misalkan 

peubah acak 𝑋 berdistribusi 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏), maka peubah acak 𝑋 dapat dibagi menjadi n buah 

peubah acak baru yang dapat dituliskan dalam bentuk 𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯+ 𝑋𝑛

 

dimana 𝑋𝑖 
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mempunyai distribusi 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎/𝑛, 𝑏/𝑛). Hal ini menjelaskan bahwasanya distribusi Cauchy 

mempunyai sifat keterbagian tak hingga. 

 
KESIMPULAN 
Konvolusi distribusi 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎, 𝑏) untuk parameter yang sama dengan peubah acak 𝑆𝑛 = ∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1  

memiliki fungsi kepadatan peluang sebagai berikut 

𝑓𝑆𝑛(𝑠𝑛) =
𝑛𝑏

𝜋((𝑛𝑏)2 + (𝑠𝑛 − 𝑛𝑎)2) 

yaitu distribusi 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑛𝑎,𝑛𝑏). Sedangkan konvolusi distribusi 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎𝑖, 𝑏𝑖) untuk parameter 

berbeda dengan peubah acak 𝑆𝑛 = ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1  memiliki fungsi kepadatan peluang sebagai berikut 

𝑓𝑆𝑛(𝑠𝑛) =
∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1

𝜋 ��∑ 𝑏𝑖𝑛
𝑖=1 �2 + �𝑠𝑛 − ∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1 �2�
   

yaitu distribusi 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(∑ 𝑎𝑖𝑛
𝑖=1 ,∑ 𝑏𝑖𝑛

𝑖=1 ).  Berdasarkan sifat keterbagian tak hingga fungsi 

karakteristik, maka peubah acak 𝑋 dapat dibagi menjadi n buah peubah acak baru dengan distribusi 

yang sama. Hal ini menyatakan bahwa distribusi Cauchy juga mempunyai sifat keterbagian tak 

hingga. 
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang membelenggu masyarakat miskin di 
daerah perkotaan dan pedesaan yang terdiri dari nelayan, buruh tani, penganggur dan lain-lainnya 
yang disebabkan oleh berbagai macam faktor internal. Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui 
persentase angka kemiskinan di kelurahan Pasir Ulak Karang dan mengetahui apakah faktor 
internal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin nelayan di kelurahan 
Pasir Ulak Karang secara parsial dan simultan. Data penelitian bersumber dari data primer yang 
dikumpulkan dengan kusioner terbuka melalui survei untuk 45 orang sampel dengan teknik 
pengambilan sampel secata total sampling. Data diolah dengan menggunakan regresi non linier 
berganda dengan pengujian hipotesa pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa angka kemiskinan di kelurahan Pasir Ulak Karang 78,82% (tergolong tinggi). Hasil 
pengujian hipotesa secara parsial menunjukkan bahwa yang mempengaruhi pendapatan rumah 
tangga miskin nelayan di kelurahan Pasir Ulak Karang adalah jumlah anggota rumah tangga dan 
rata-rata jam kerja kepala rumah tangga sedangkan pendidikan formal kepala rumah tangga tidak 
berpengaruh signifikan. Pengujian hipotesa secara simultan menunjukkan bahwa semua faktor 
internal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin nelayan di kelurahan 
Pasir Ulak Karang sebesar 85% sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
termasuk ke dalam model penelitian dengan koefisien korelasi 0,992 (sangat kuat). 
Kata kunci:  Faktor Internal, Pendapatan Rumah Tangga 
 
PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Komunitas nelayan adalah sekelompok orang yang bermata pencaharian dari hasil laut dan tinggal 

di pantai atau pesisir dengan  ciri-cirinya dapat dilihat dari mata pencaharian, cara hidup dan 

keterampilan. Nelayan terdiri atas tiga kelompok yaitu juragan nelayan, buruh nelayan dan nelayan 

per orangan. Definisi nelayan  menurut (Gusti, 2008) orang yang bekerja  per orangan (juru mudi, 

nakhoda, tukang selam dan penebar jaring) bila bekerja minimal satu jam di sektor perikanan 

berstatus pekerjaan terikat dengan sistem upah atau tanpa upah. Menurut (Suhana, 2010) faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan meliputi faktor sosial ekonomi (modal, jumlah 

perahu, jumlah jam kerja, pengalaman melaut, jarak tempuh melaut dan jumlah jam kerja). Jumlah 

modal dan sumber modal yang digunakan nelayan selama ini masih terkendala dengan beban 

bunga, manajemen kredit yang kurang cocok dan besarnya resiko yang terjadi pada sistem kredit. 

Masalah kemiskinan selalu menjadi topik pembicaraan serius pada berbagai kalangan karena masih 

banyak penduduk terbelenggu kemiskinan yang tersebar di perkotaan dan pedesaan  terdiri dari 

buruh tani, nelayan, perambah hutan, penganggur dan lain-lainnya yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Kemiskinan bukan suatu fenomena baru di Indonesia karena pada awal kemerdekaan 
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pemerintah sudah berusaha mengentaskan kemiskinan dengan mengacu pada usaha perbaikan 

sistem pertanian pedesaan. Sejak kemerdekaan sampai saat ini masalah kemiskinan tidak kunjung 

selesai malahan telah menjadi multidimensi.  

Angka kemiskinan setiap tahunnya terus berfluktuasi akibat adanya krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia dimana tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 24,20% di Indonesia (BPS, 2014). 

Artinya pembangunan di Indonesia sebenarnya belum memberikan sebuah pondasi kuat dalam 

rangka mengurangi angka kemiskinan akibat lemahnya sistem ekonomi Indonesia sehingga saat 

terjadi sedikit saja gejolak ekonomi mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Kebijakan 

desentralisasi pembangunan bertujuan mempercepat proses pembangunan di daerah dan salah satu 

targetnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang belum mampu berjalan 

dengan baik (World Bank, 2013).    

Menurut (BPS, 2013) kota Padang termasuk daerah miskin pada 18 kelurahan di 9 kecamatan yang 

dikelompokkan atas empat kategori yaitu sbb :  1) Lima kelurahan  mempunyai pantai dan bukit 

(kelurahan Sungai Pisang, Air Manis dan Sungai Beremas), 2) Satu kelurahan sebagai desa pantai 

(kelurahan Pasir Ulak Karang), 3) Lima kelurahan  mempunyai kawasan perbukitan (kelurahan 

Tarantang, Baringin, Sungai Bangek, Jembatan Babuai dan Koto Baru), 4) Tujuh kelurahan 

mempunyai wilayah relatif datar (kelurahan Air Pacah, Gurun Laweh, Batu Gadang, Tanjung Aur, 

Kubu Dalam, Tanah Sirah dan Kampung Baru). Semua kelurahan tersebut di atas mengalami 

masalah kemiskinan  dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 37.203 KK(43,7%). Ini perlu 

menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah karena selain tingginya angka kemiskinan akan muncul 

persoalan-persoalan lain yang menjadi multiplier effect. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian  adalah sbb : 1) Berapakah besar persentase angka kemiskinan di 

kawasan pantai  kota Padang? 2) Apakah faktor internal berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan rumah tangga miskin nelayan kota Padang 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui besar persentase angka kemiskinan di kawasan pantai kota 

Padang, 2) Mengetahui pengaruh faktor internal terhadap pendapatan rumah tangga miskin nelayan 

kota Padang.  

TINJAUAN TEORI 

Definisi Kemiskinan 

Dalam literature dikenal istilah kemiskinan mutlak dan kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan 

mutlak berdasarkan taksiran tingkat pendapatan yang diperlukan untuk pembelian pangan guna 

memenuhi rata-rata kebutuhan nutrisi seorang dewasa dan anak-anak dalam sebuah keluarga.  Bila 
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pendapatan seseorang atau keluarga di bawah angka kemiskinan maka keluarga tersebut berada 

dalam kondisi miskin dan tingkat pendapatan ini disebut dengan tingkat pendapatan untuk 

memenuhi standar kebutuhan minimum yang disebut dengan garis kemiskinan. Kemiskinan relatif 

adalah derajat ketidakmerataan dalam pendapatan. Jika pendapatan daerah  meningkat maka derajat 

kemiskinan absolut turun dan kemiskinan relatif meningkat berarti distribusi pendapatan semakin 

tidak merata.  

Perangkap Kemiskinan 

Teori perangkap kemiskinan memperlihatkan bahwa terdapat lima keadaan seseorang atau sebagian 

masyarakat yang kurang menguntungkan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga sulit ke 

luar dari lingkaran kemiskinan. Keadaan yang kurang menguntungkan adalah kemiskinan 

(poverty), kelemahan fisik (physical weaknesses), rentan (vulnerability), isolasi (isolation) dan 

ketidakberdayaan (powerlessness). Keterkaian kelima kelompok ini memberikan 25 hubungan 

sebab akibat yang mana dalam bentuk negatif saling keterkaitan seperti sebuah jaring laba-laba 

untuk menjaring orang-orang dalam kemiskinan. Kemiskinan sebagai penyebab utama kelemahan 

fisik melalui kekurangan pangan dan gizi, tubuh kecil dan malnutrisi menyebabkan respon 

kekebalan rendah terhadap infeksi, ketidakmampuan untuk menjangkau atau membayar terhadap 

jasa-jasa layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Kemiskinan juga merupakan penyebab 

utama terhadap isolasi karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan/sekolah, tinggal pada 

kawasan kumuh dan liar.  

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan  

Penyebab kemiskinan terdapat cukup banyak faktor-faktor yang sangat kompleks  untuk dikaji 

karena kondisi satu daerah sangat berbeda dengan daerah lainnya. Penyebab kemiskinan nelayan 

pada kawasan pantai karena keterbatasan aset produksi perikanan, kondisi ekologis, warisan orang 

tua,  dan keterbatasan akses pada usaha tani di luar perikanan. Kemiskinan nelayan terjadi karena 

pendapatan nelayan rendah, sistem upah atau bagi hasil yang tidak seimbang, sistem pemasaran 

yang dikuasai tengkulak dan sistem pengawetan ikan yang belum memenuhi standar pasar 

(Nataadmadya, 2001). 

Berbagai pembahasan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan selalu berkaitan dengan dengan 

faktor internal dan eksternal (Saputra, 2008) dalam bentuk kelangkaan sumberdaya alam, 

kelangkaan sumberdaya manusia dan teknologi, kelangkaan faktor produksi modal ekonomi dan 

modal sosial serta faktor struktural. Berbagai faktor internal seperti rendahnya tingkat pengetahuan 

dan mobilitas vertikal sehingga menyebabkan rendahnya penguasaan modal sebagai akumulasi 

pembentukan tabungan. Faktor eksternal dapat saja terjadi karena ketimpangan dalam transaksi jual 

beli kepada mereka yang memiliki modal.  

38  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga 

Konsep dasar kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan 

pokok minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak . Pola bagi hasil 

sebagai salah satu alternatif yang dikembangkan masyarakat nelayan dalam mengurangi resiko 

dimana pola ini tidak memberikan upah riil tapi meskipun demikian kenyataannya dapat 

meningkatkan motivasi awak kapal dalam bekerja (Mulyadi, 2007) dan distribusi pendapatan pola 

bagi hasil tangkapan ikan sangat timpang antara pemilik kapal dan awak kapal.  Kebanyakan 

negara sedang berkembang tergolong miskin dan tidak ditemukan adanya indikasi disaving 

hypotesis dan tiga siklus yang berhubungan dengan pembentukan tabungan. Pertama saat seseorang 

sebelum melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dapat dinilai dari tingkat pendapatan dimana 

konsumsi lebih tinggi dari pendapatan. Kedua saat seseorang mulai memasuki usia kerja  setiap 

kenaikan usia kerja akan menyebabkan kenaikan pendapatan secara tidak linier. Ketiga tambahan 

pendapatan makin turun dengan makin meningkatnya usia seseorang dimana dugaan penurunan 

tingkat pendapatan lebih cepat penurunannya dari tingkat konsumsi karena sesorang menarik  diri 

dari angkatan kerja sehingga terjadi dissaving (Soekirno, 2004).  Menurut (BPS, 2013) jumlah jam 

kerja seminggu rumah tangga miskin dan miskin berbeda. Tingkat pendapatan rumah tangga 

berkorelasi positif dengan jam kerja. Rata-rata pendapatan mereka yang bekerja lebih lama relatif 

lebih besar daripada  yang baru bekerja. Pendapatan rata-rata yang bekerja 60 jam seminggu 

hampir dua kali dari mereka yang bekerja kurang dari 24 jam seminggu. Tingkat pendapatan rumah 

tangga paling rendah bila jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu.  

Hipotesa  

Hipotesa penelitian ini adalah 1) Secara parsial diduga faktor-faktor internal berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin nelayan kota Padang, 2) Secara simultan 

diduga faktor-faktor internal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin 

nelayan kota Padang. 

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Pendikan formal kepala 
rumah tangga (X1) 

  
Jumlah anggota rumah 
tangga (X2) 

 
Rata-rata jam kerja kepala 
rumah tangga (X3) 

 

Pendapatan Rumah 
Tangga (Y) 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 
Daerah penelitian adalah kelurahan Pasir Ulak Karang karena satu-satunya kelurahan kawasan  

pantai berkategori miskin di kota Padang. 

Jenis Data dan Sumber Data 

Data penelitian berjenis sekunder melalui library research yang diperoleh dari data Susenas yang 

rutin dilakukan oleh BPS kota Padang dalam menghitung angka kemiskinan dengan pendekatan 

basic need dan monografi kelurahan atau kecamatan. Selain itu juga data berjenis primer melalui 

field research untuk mendapatkan data empiris. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian untuk nelayan kawasan pantai adalah 624 KK (3.873 jiwa) dan 492 KK miskin 

(3.053 jiwa), Selanjutnya ditentukan jumlah sampel yang akan merefleksikan situasi rumah tangga 

miskin di kelurahan Pasir Ulak Karang. Penarikan sampel dilakukan secara total sampling 

sebanyak 45 KK miskin (255 jiwa) dengan menggunakan  formula menurut (Arikunto, 2006) yaitu  

n = L∑N i
2σ i

2 / N2D + ∑N iσ i
2  dimana D = B2 / 4,   L = banyak strata,  n = jumlah sampel, N = 

populasi, σ i
2 = variance dan B = batasan kesalahan (5%). 

Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian tentang variabel faktor-faktor internal (pendidikan formal kepala keluarga, jumlah 

anggota keluarga dan rata-rata jam kerja kepala rumah tangga) dan pendapatan rumah tangga 

miskin nelayan di kelurahan Pasir Ulak Karang diperoleh melalui survei dengan memberikan 

angket terbuka kepada para responden yang menjadi sampel penelitian.  

Metode Analisa Data 

Data dianalisa secara statistik sesuai dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Pengukuran Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan pada kelurahan Pasir Ulak Karang diukur dengan membandingkan jumlah 

penduduk  miskin (KK) sebagai sampel dengan jumlah penduduk kelurahan tersebut dengan 

formula K = q / n x 100  dimana K = tingkat kemiskinan, q = jumlah penduduk miskin, n = 

jumlah penduduk. 

2. Model Regresi Non Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor internal terhadap pendapatan rumah tangga miskin 

nelayan digunakan formula : Log Y = log a + b1log X1 + b2 log X2 + b3 log X3 (Suliyanto, 

2011) dimana Y = pendapatan rumah tangga miskin nelayan,  X1= pendidikan formal kepala 

rumah tangga, X2 = jumlah anggota keluarga, X3 = rata-rata jam kerja kepala rumah tangga.  
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Pengujian Hipotesa 

Pengujian hipotesa secara parsial digunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95% dengan ketentuan 

jika t hitung ≥ t tabel maka hipotesa diterima dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka hipotesa 

ditolak. Selanjutnya pengujian hipotesa secara simultan digunakan uji F pada tingkat kepercayaan 

95% dengan ketentuan jika F hitung ≥ F tabel maka hipotesa diterima dan jika F hitung < F tabel 

maka hipotesa ditolak.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran Tingkat Kemiskinan 

Jumlah penduduk kelurahan Pasir Ulak Karang 624 KK( 3.873) orang dan  jumlah penduduk yang 

berada di bawah garis kemiskinan 492 KK(3.053) orang  angka tingkat kemiskinan (k) = 3053 / 

3.873 x 100% = 78,82%. Jika dibandingkan dengan jumlah 45 KK (255) orang jumlah penduduk di 

bawah garis kemiskinan  38 KK (201) orang angka tingkat kemiskinan (k) = 201 / 255 x 100% = 

78,82%. Angka tingkat kemiskinan tergolong cukup tinggi maka dari itu pemerintah perlu 

melakukan program-program pengentasan kemiskinan untuk para nelayan yang berada di kawasan 

pantai. 

Pendapatan Rumah Tangga Nelayan  

Pendapatan rumah tangga nelayan kelurahan Pasir Ulak Karang dilihat dari angka pengeluaran per 

kapita sebulan untuk pengeluaran makanan 63,53% dan non makanan 36,47%. Angka ini cukup 

tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata persentase pengeluaran makanan di Indonesia untuk 

makanan 56,86% dan non makanan 43,14% (BPS, 2013).   

Pendidikan Formal Kepala Rumah Tangga 

Pendidikan formal kepala rumah tangga di kelurahan Pasir Ulak Karang  tidak tamat SD 5 orang 

(11%), tamat SD 28 orang (62%), tidak tamat SMP 8 orang (18%) dan tamat SMA 4 orang (9%). 

Angka diatas menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga respon kepala 

keluarga sulit untuk berubah kearah yang lebih baik karena sudah membudaya untuk tidak 

melakukan perubahan.  Meskipun ada juga kepala rumah tangga yang tamat SMA tapi juga tidak 

mampu  merespon dan tidak punya motivasi terhadap sesuatu yang berbeda dari keadaan yang 

sebelumnya. 

Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Jumlah anggota rumah tangga  miskin nelayan kelurahan Pasir Ulak Karang tergolong cukup 

banyak karena setiap rumah tangga rata-rata jumlah anggota keluarganya sebanyak 8 – 9 orang 

dengan jumlah anak rata-rata 4–5 orang. Para anggota rumah tangga ini sebagian sudah tergolong  

usia produktif tapi kenyataannya tidak produktivitas karena para anggota keluarga tidak  bekerja 
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penuh dalam sebulan serta bekerja tidak teratur karena faktor cuaca atau musim sehingga 

pendapatan riil nelayan relatif rendah. 

Rata-Rata Jam Kerja Kepala Rumah Tangga 

Jam kerja yaitu waktu untuk melakukan pekerjaan yang dilaksanakan siang atau malam hari. 

Dalam hal ini pola penangkapan ikan yang dilakukan nelayan yaitu pola penangkapan ikan lebih 

dari sehari, pola penangkapan ikan sehari dan pola penangkapan ikan tengah hari. Rata-rata jam 

kerja nelayan mencari ikan ke laut dalam satu bulan hanya 60 - 75 jam dalam sebulan dengan hari 

kerja sebanyak 12 – 15 hari. Karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga nelayan sangat kurang 

akibatnya tingkat produktivitasnya rendah yang dicirikan oleh rata-rata jam kerja kepala rumah 

tangga.  

Analisa Regresi Non Linier Berganda 

Hasil analisa regresi non linier berganda penelitian ini adalah : 

Log Y = - Log 164.769 + 2.308 Log X1 + 27.637 Log X2 + 993 Log X3 

Nilai t value                          (1.123)               (14.436*)              (2.976*) 

Nilai F value                         77.701               F tabel = 28.404 

Nilai R2                                  0.850                R = 0.992 

Keterangan : *) berbeda pada tingkat kepercayaan 95%. 

Uji secara parsial  yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin nelayan 

kelurahan Pasir Ulak Karang  adalah jumlah anggota rumah tangga dan rata-rata jam kerja kepala 

rumah tangga  sedangkan pendidikan formal kepala rumah tangga tidak berpengaruh signifikan. Uji 

secara simultan menunjukkan bahwa pendidikan formal kepala rumah tangga, jumlah anggota 

rumah tangga dan rata-rata jam kerja kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan rumah tangga miskin nelayan kelurahan Pasir Ulak Karang. Pendapatan rumah tangga 

miskin nelayan kelurahan Pasir Ulak Karang ditentukan oleh pendidikan formal kepala rumah 

tangga, jumlah anggota keluarga dan rata-rata jam kerja kepala rumah tangga hanya sebesar 85% 

dan sisanya 15% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. 

Keeratan hubungan faktor-faktor internal dengan pendapatan rumah tangga miskin nelayan sangat 

kuat (R = 92,2%).  

 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di atas  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) angka kemiskinan di 

kelurahan Pasir Ulak Karang cukup tinggi (78,82%) artinya dilema pembangunan yang terus 

dikembangkan menjebak masyarakat terperangkap pada garis kemiskinan, 2) pengujian hipotesa 

secara parsial menunjukkan bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga 

miskin nelayan adalah jumlah anggota rumah tangga dan rata-rata jam kerja kepala rumah tangga 

42  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

sedangkan pendidikan formal kepala rumah tangga tidak berpengaruh signifikan di kelurahan Pasir 

Ulak Karang, 3) pengujian hipotesa secara parsial menunjukkan  semua faktor internal berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin nelayan di kelurahan Pasir Ulak Karang. 

SARAN 

Perlu sebuah kebijakan pemerintah untuk menata sistem dan strategi penanggulangan kemiskinan 

yang lebih holistik di kota Padang dalam bentuk :1) meningkatkan koordinasi penanggulangan 

kemiskinan dari kecamatan, kelurahan dan masyarakat, 2) meningkatkan pemberdayaan dan 

pengembangan sistem jaminan sosial bagi keluarga miskin, 3) menciptakan pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas growth quality. Selanjutnya perlu disusun program pembangunan dalam rangka 

mengatasi persoalan kemiskinan sebagai berikut : 1) program pelayanan pendidikan dan kesehatan 

bagi masyarakat miskin, 2) program peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat, 

3) program peningkatan perlindungan keluarga miskin, 4) program pemenuhan hak atas pangan. 
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UJI TUKEY DAN UJI SCHEFEE  
UJI LANJUT (POST HOC TEST) 

 
Usmadi 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 
usmadidttumanggung@gmail.com 

 
Abstrak. Dalam analisis data penelitian, proses uji hipotesis kadang-kadang merupakan suatu 
problem bagi seorang peneliti. Padahal uji hipotesis sangat menentukan generalisasi (simpulan) 
dari penelitian yang telah dilakukan. Uji hipotesis yang dilakukan untuk melihat perbedaan dua 
rata-rata atau lebih, misalnya penolakan terhadap hipotesis nol dalam perbandingan dua atau lebih 
rata-rata berarti kita  menyimpulkan bahwa paling sedikit ada dua buah rata-rata populasi yang 
berbeda satu sama lain.  Setelah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan statitik uji t, dan 
anava hasilnya menolak H0 , padahal sesungguhnya seluruh kelompok berasal dari populasi yang 
homogen. Permasalahan berikutnya adalah kelompok mana  yang berasal dari populasi yang 
berbeda. Jika peneliti membandingkan dua buah rata-rata kelompok maka terdapat satu penolakan 
H 0 , sedangkan untuk tiga buah rata-rata kelompok, maka terdapat empat kemungkinan atas 
penolakan H 0 . Walaupun banyak hal yang dapat dilakukan secara statistik, namun peneliti 
biasanya membatasi analisisnya sesuai dengan kerangka teoretik yang digunakannya. Banyak 
teknik uji statistik yang bisa digunakan, diantaranya statistik uji Scheffe dan uji Tukey.  
 
Kata kunci: Uji Hipotesis, Uji Scheffe, Uji Tukey 

 

PENDAHULUAN 
Dalam penelitian eksperimen, sangat diperlukan analisis statistik untuk menyimpulkan hasil 

eksperimen. Ada beberapa  teknik analisis yang cocok digunakan adalah statistik uji z, uji t,  dan  

statistik uji Anova (analysis of variance). Dalam statistik uji z dan uji t merupakan suatu statistik 

uji untuk menguji perbedaan dua rata- rata kelompok sampel, sedangkan Anova (analysis of 

variance) adalah suatu metode analisis statistika yang merupakan pengembangan dari masalah 

Behrens-Fisher, sehingga uji-F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Dalam praktek, Anova 

(analysis of variance) dapat merupakan uji hipotesis maupun pendugaan (estimation).  

Penolakan terhadap H 0 dalam perbandingan sejumlah rata-rata berarti kita  menyimpulkan bahwa 

paling sedikit ada dua buah rata-rata populasi yang berbeda satu sama lain. Setelah  hasil uji  secara 

statistik z, statistik uji -t dan Anova (analysis of variance)  menolak H 0, berarti  seluruh kelompok 

berasal dari populasi yang sama, persoalan berikutnya adalah kelompok mana yang berasal dari 

populasi yang berbeda. Jika peneliti membandingkan tiga buah rata-rata kelompok, maka terdapat 

empat kemungkinan, atas penolakan hipotesis nol, yakni: (1)  𝜇1 ≠ 𝜇2; (2) 𝜇1 ≠ 𝜇3; (3) 𝜇2 ≠ 𝜇3 ; 

(4) 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3). Selain itu, peneliti dapat pula membandingkan rata-rata dari dua kelompok 

melawan rata-rata kelompok lainnya. Walaupun banyak hal yang dapat dilakukan secara statistik, 

namun biasanya analisis yang dilakukan tergantung kepada hipotesis yang telah dirumuskan oleh 

peneliti. Untuk itu tulisan ini akan memberikan pengetahuan  kepada peserta seminar tentang 

konsep dasar uji perbedaan dua rata- rata menggunakan statistik statistik uji  z,  uji t-student, dan  
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uji perbedaan menggunakan statistik Anova (Analysis of Variance), serta statistik  pasca uji ( Post 

Hoc Test ) yakni  uji Scheffe dan Uji Tukey. 

PEMBAHASAN 

Uji z  dan Uji  t (t-Student) 

a. Variansi populasi diketahui atau 𝜎12𝑑𝑎𝑛 𝜎22  

 
Atau  

 
Dengan daerah kritis ( daerah penolakan H0 ) adalah: 

1) Jika hipotesis Alternatif 𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 ≠  0    maka untuk tingkat       signifikansi  α, daerah 

kritis adalah  z > 𝑧∝
2
𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑧 < −𝑧∝

2
. 

2) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 >  0 maka untuk tingkat    signifikansi α, daerah 

kritis adalah   𝑧 > 𝑧∝. 

3) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 <  0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis 

adalah   𝑧 < −𝑧∝. 

b. Variansi tidak diketahui atau 𝜎12𝑑𝑎𝑛 𝜎22 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑖.  dan asumsikan  𝜎12 =  𝜎22 =  𝜎2 

maka kita estimasi 𝜎2 dengan s2 dimana: 

𝑆𝑝2 =
𝑠12(𝑛1 − 1) + 𝑠22(𝑛2 − 1)

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Jika hipotesis Alternatif 𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 ≠  𝑑0 , Sehingga diperoleh distribusi t-student berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(�̅�1−�̅�2) − d0

𝑆𝑝   � 1
𝑛1

+ 1
𝑛2
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Distribusi t-student digunakan  apabila hipotesisnya dua arah,  maka hipotesis H 0  diterima 

apabila: −𝑡∝
2;𝑛1+𝑛2−2

<  𝑡 <   𝑡∝
2;𝑛1+𝑛2−2

 

Uji Anova ( Analysis of Variance ) 

Jika penelitian eksperimen terdiri atas satu variabel bebas (treatment) dengan satu variabel terikat, 

hanya saja terdiri atas lebih dari dua kelompok treatment, maka analisis datanya menggunakan Uji 

Anova (Analysis of Variance) satu jalur atau Uji Anova (Analysis of Variance) dua jalur atau multi 

jalur, yakni jika suatu penelitian eksperimen terdiri atau dua variabel bebas, baik untuk eksperiment 

dua faktor (2 treatment) maupun eksperimen treatment (1 treatment dan satu variabel atribut). 

Adapun langkah- langkah untuk uji hipotesis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

Hipotesis yang akan diuji: 

𝐻0 ≡  𝜇1 =  𝜇2 = ⋯ =  𝜇𝑘 

𝐻1 ≡  𝜇1 ≠  𝜇2 = ⋯ =  𝜇𝑘   atau Paling sedikit dua diantara rataan tersebut tidak sama. 

Yij = μi + εij  

 

Rataan  keseluruhan:   

 

Identitas Jumlah Kuadrat:  

 

 

Sehingga: Identitas jumlah kuadrat: 
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Nilai Harapan: 

 

Rataan Kuadrat Perlakuan:     𝑆12 = 𝑆𝑆𝐴
𝑘−1

 

Rataan Kuadrat Galat:      𝑠2 = 𝑆𝑆𝐸
𝑘(𝑛−1)

                         

Daerah Kritis:    

       Atau 

 

𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆12

𝑆2
 

Rumus Perhitungan jumlah kuadrat; ukuran sampel sama: 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗2
𝑛𝑖
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 − 𝑇…

2

𝑁
 ; Derajat kebebasan  V 1  =  N-1 

𝑆𝑆𝐴 = ∑ 𝑇𝑖.2

𝑛𝑖
−𝑘

𝑖=1
𝑇…

2

𝑁
  ; Derajat Kebebasan  V 2  = k-1 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 ;  derajat kebebasan  V 3  = N-1 – (k-1) = N – K 

    Tabel: Analisis Variansi untuk klasifikasi Ekaarah 

 

Uji Pasca Anava (Post Hoc Test) 

Statistik Uji Scheffe 
Uji Scheffe’s dikembangkan oleh Henry Scheffe (1959) yang digunakan untuk pembanding yang 

tidak perlu orthogonal. Prosedur pengujiaannya memperbolehkan  berbagai macam  tipe 

pembandingan  sehingga kurang sensitif dalam menemukan perbedaan nyata dibanding dengan 

prosedur pembandingan lainnya. 

Uji Scheffe dilakukan melalui distribusi probabilitas pensampelan F-Fisher Snedecor. 

Langkah-langkah yang perlu ditempuh pada metode Scheffe’ ialah: 
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1. Identifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada. Jika terdapat k perlakuan, maka ada 

2
)1( −kk

 pasangan rataan dan rumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

2. Tentukan tingkat signifikan α (pada umumnya α yang dipilih sama dengan pada uji analisis 

variansinya). 

3. Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Untuk komparasi rerata antar baris ke-i dan ke-j 

( )











+

−
=−

ji

ji
ji

nn
RKG

XX
F

11

2

 

dengan: 

F i-j = nilai F obs pada pembanding perlakuan ke-i dan perlakuan ke-j; 
X i  = rataan pada sample ke-i; 
X j  = rataan pada sample ke-j; 
RKG =rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis  variansi; 
n i = ukuran sample ke-i;     n j = ukuran sample ke-j; 

b. Untuk komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j 

( )
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c. Untuk komparasi rerata antar sel ij  dan sel kj 

( )
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d. Untuk komparasi rerata antar sel ij  dan sel ik 

( )
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4.  Menentukan DK dengan rumus sebagai berikut : 

a. DK i-j  = 
{ }pqNpjiji FqpFF −−−− −> ,1:)( α  
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b. DK i-j  = 
{ }pqNqjiji FqFF −−−− −> ,1:)1( α   

c. DK ij-kj  = 
{ }pqNpqkjijkjij FpqFF −−−− −> ,1:)1( α   

d. DK ij-ik  = 
{ }pqNpqikijikij FqpFF −−−− −> ,1:)( α   

5. Menyusun rangkuman analisis (komparasi ganda). 

6. Menentukan keputusan uji (beda rerata) untuk setiap pasangan komparasi rerata.  

Statistik Uji Tukey 
Uji Tukey sering disebut uji beda nyata jujur atau HSD (honestly Significant difference). 

Diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953. Uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh 

pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis varian dilakukan.  

Pengujian dengan uji Tukey biasanya digunakan, jika analisis data dalam penelitian dilakukan 

dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama, maka dapat 

dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan menggunakan uji Tukey.  

Syarat pengujian adalah ukuran kelompok semuanya harus sama atau direratakan secara rerata 

harmonik.  Ada dua jenis pengujian, melalui  Jumlah pada kelompok (T) dan Rerata pada 

kelompok (X). 

Langkah-langkah uji Tukey sebagai berikut: 

Hipotesis untuk uji dua pihak: 

𝐻0 ≡ 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵 

𝐻1 ≡ 𝜇𝐴 ≠ 𝜇𝐵 

𝜇𝐴 = 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 

𝜇𝐵 = 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

Rumus-rumus yang digunakan: 

𝑄𝑏 =
|𝑌�𝐴 − 𝑌�𝐵|

�𝑅𝐽𝐾(𝐷)
𝑛

=  
|𝑌�𝐴 − 𝑌�𝐵|

�𝑠
2

𝑛

  

Dimana : 

𝑠2 = 𝑅𝐽𝐾(𝐷) =  
𝐽𝐾(𝐷)

𝑑𝑘(𝐷)
 

Atau  

𝑠2 =
∑𝑌𝑇2 −  ∑ (∑𝑌𝑖)2

𝑛𝑖
𝑛𝑇 − 𝑘. 𝑏

 

Atau 
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𝑠2 =
∑𝑌𝑇2 − �(∑𝑌𝐴)2

𝑛𝐴
+ �(∑𝑌𝐵)2

𝑛𝐵
��

𝑛𝑇 − 𝑘. 𝑏
 

Keterangan: 

𝑌�𝐴 = 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 

𝑌�𝐵 = 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝑠2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) 

𝑛 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 (𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 (𝑛𝐴) / 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑛𝐵) 

𝑛𝑇 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛) 

𝑛𝑡 = 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 

𝑘 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 = 2 

𝑏 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 = 1 

Untuk pengujian hipotesis selanjutnya nilai 

𝑄ℎ = 𝑄𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑢𝑘𝑒𝑦 (𝑄𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙) 

Cara penentuan nilai: 
𝑄𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 (𝑀𝑖𝑠𝑎𝑙𝑛𝑦𝑎 α = 0,05)𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑘1 

(dk pembilang = m) banyaknya kelompok, serta dk2 ( dk penyebut= n )= banyaknya sampel 

perkelompok.Atau   𝑄𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑄(∝;𝑚;𝑛) 

Kriteria pengujian hipotesis: 

𝑇𝑜𝑙𝑎𝑘 𝐻0(𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐻1)𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑄ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑄𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙  

𝑇𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐻0(𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 𝐻1)𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑄ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑄𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙  

Atau dengan cara lain: 

a. Jenis jumlah pada kelompok  

    

Ada perbedaan yang signifikan jika   

 

b. Jenis rerata kelompok  

Ada perbedaan yang signifikan jika   

Keterangan: 
k = banyaknya kelompok  
n = ukuran kelompok  
ν = n − k 









=

n
VARqB D

kR )( ),)(( να

Rji Bxx ≥−

Tji BTT ≥−

( ) ))(((),)(( DkT VARnqB να=
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T i , T j  = jumlah pada kelompok  
𝑥𝚤� , 𝑥𝚥�  = Rerata pada kelompok   

α  = taraf signifikansi  
q(α)(k,ν) = pada tabel Tukey  

 
KESIMPULAN 

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pasca uji setelah 

melakukan uji hipotesis  dengan statistik z,  statistik student-t , dan statistik anova (Analisis of 

variance) dapat dilakukan melalui statistik uji Scheffe dan uji Tukey. Persyaratan untuk 

menggunakan uji Scheffe dan Uji Tukey, jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara 

membandingkan data dua kelompok sampel atau lebih yang jumlahnya sama.  Persyaratan untuk 

statistik uji Scheffe dilakukan melalui distribusi probabilitas pensampelan Fisher Snedecor.  

Sedangkan langkah-langkah yang perlu ditempuh pada metode Scheffe’ ialah: 1) Identifikasikan 

semua pasangan komparasi rataan yang ada. Jika terdapat k  perlakuan, maka ada  pasangan rataan 

dan rumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut; 2) Tentukan tingkat 

signifikan α (pada umumnya α yang dipilih sama dengan pada uji analisis variansinya). 

Sedangkan persyaratan untuk menggunakan statistik uji Tukey, yakni  digunakan untuk menguji 

perbandingan rataan secara berpasangan berdasarkan distribusi rentangan distudentkan  yang 

memungkinkan tingkat galat tipe I cukup kecil. Dalam proses uji disyaratkan: 1) Ukuran kelompok 

semuanya harus sama (atau direratakan secara Rerata harmonik), 2) Uji dilakukan jika pada uji 

Anova Ho ditolak.  

 
DAFTAR PUSTAKA  

[1] Box, G. E. P., Hunter, W. G., and Hunter, J. S. (1978). Statistics for experimenters. New 
York: John Wiley & Sons.  

[2] Brownlee, K. A. (1984). Statistical Theory and Methodology: In Science and Engineering, 
2nd ed. New York: John Wiley & Sons. 

[3] Dramadi, Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

[4] Furqon. 2009. Statistika Terapan untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Pasaribu,Amudi. 1983. Pengantar Statistik. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

[5] Soepeno, Bambang. 1997. Statistik Terapan (Dalam Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial dan 
 Pendidikan. Rineka Cipta.Jakarta. 

[6] Sprent . 1991. Metode Statistika Nonparametric Terapan. Jakarta: UI-Press. 

[7] Sudjana. 2002. Metoda Statistik. Tarsito. Bandung. 

[8] Supardi U.S. 2013. Aplikasi Statistika Dalam Penelitian. Change Publication.Jakarta Selatan. 

[9] Walpole.  2012 . Probability & Statistics For Engineers & Scientists. Ninth Edition. New 
York: John Wiley & Sons.  

 51 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 
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ANALISIS BEDA RERATA DUA SAMPEL 

(UJI-T DAN  T’) 
 

Ergusni 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 
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Abstrak. Komparasi (perbandingan)  sering digunakan untuk meneliti sesuatu sehingga disebut 
penelitian. Penelitian komparasi (perbandingan) pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha 
untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, 
tentang ide, kritik terhadap orang kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Analisis 
komparasi biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen. Untuk melakukan uji hipotesis tentang 
komparasi biasanya digunakan statistik uji t jika data berdistribusi normal dan variansinya 
homogen. Sedangkan untuk data yang berdistribusi normal dan variansinya heterogen digunakan 
uji t ‘.  
 
Kata kunci: Uji Hipotesis, Statistik Uji – t , Statistik Uji- t’  
 
PENDAHULUAN 

Penggunaan analisis  statistik t-tes, diperlukan persyaratan- persyaratan tertentu, yakni: pertama, 

sampel penelitian harus diambil secara random dari  suatu populasi yang berdistribusi normal; 

kedua, gejala data yang didapat harus berskala interval dan  rasio, di mana  variabel- variabel 

penelitian tidak lebih dari satu (satu variabel dengan data berskala nominal dengan satu variabel 

dengan data interval/ rasio, atau sebaliknya). Kegunaan uji t-tes sebagai alat analisis data, dapat 

dipakai untuk menguji satu sampel atau dua sampel. Khusus untuk pengujian dua sampel, uji t- tes 

dapat dipakai untuk menguji dua sampel yang bebas dan atau sampel yang berkorelasi. Sedangkan 

untuk pengujian sampel bebas (independent sample), uji  t-tes dapat dipakai menganalisis untuk 

varian yang bersifat homogen ataupun heterogen.  

Implikasi penggunaan analisis uji  t-tes dalam penelitian, bertujuan  untuk membandingkan dua 

mean dalam  upaya menentukan apakah perbedaan mean tersebut adalah perbedaan nyata, dan 

bukan karena kebetulan. Khusus untuk penggunaan uji t-tes pada satu sampel, maka dua mean yang 

hendak dibandingkan adalah mean sampel dan mean dari populasinya.  

Begitu pentingnya uji perbandingan (komparasi)  dalam penelitian eksperimen, maka  tulisan ini 

akan memberikan gambaran kepada peserta seminar tentang: 1) Bagaimana implikasi uji  t-tes 

untuk analisis satu kasus sampel, dua kasus sampel, 2) Bagaimana implikasi uji t-tes untuk analisis 

dua  kasus sampel yang berhubungan (Correlated Sample),  analisis dua  kasus sampel yang 

terpisah (independent  Sample);  Bagaimana implikasi uji t-tes untuk analisis dua  kasus sampel 
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yang terpisah (independent  Sample) dengan variansi Heterogen; Bagaimana implikasi uji t-tes 

untuk analisis dua  kasus sampel yang terpisah (independent  Sample) dengan variansi Homogen. 

PEMBAHASAN 

Sebelum membahas tentang aplikasi uji t dan uji t’,  maka terlebih dahulu akan diperkenalkan 

tentang prosedur  dalam pengujian hipotesis.  

Jenis Uji Hipotesis Statistik  

Uji Ekasisi 
Setiap uji hipotesis statistik dengan tandingan yang berpihak satu seperti 

𝐻0:  𝜃 = 𝜃0   dan  𝐻1 :  𝜃 > 𝜃0  

Atau barangkali  𝐻0:  𝜃 = 𝜃0  dan  𝐻1 :  𝜃 < 𝜃0  

Umumnya, daerah kritis untuk hipotesis tandingan θ > θo terletak di sisi kanan  distribusi uji 

statistik, sedangkan daerah kritis hipotesis tandingan θ  <  θo  terletak di sisi kiri. Jadi, tanda 

ketidaksamaan menunjukkan arah letaknya daerah kritis. Daerah kritis ekasisi biasanya mudah 

menentukannya. Untuk memahaminya, kita  agar membayangkan sifat uji statistik dan perhatikan  

petunjuk yang jelas yang rnemberi kenyataan yang mendukung hipotesis  tandingan.  

Uji Dwisisi (Dwipihak) 

Setiap uji hipotesis statistik dengan tandingan berpihak dua seperti: 

𝐻0:  𝜃 = 𝜃0  dan  𝐻1 :  𝜃 ≠ 𝜃0  

disebut uji dwisisi, karena daerah kritis terbagi atas dua bagian, sering dengan peluang yang sarna 

yang diberikan pada setiap sisi atau ujung dari distribusi uji statistik tersebut. Hipotesis tandingan 

𝜃 ≠ 𝜃0   menyatakan salah satu dari θ < θo  atau pun θ > θo.  

Hipotesis nol, H 0 akan selalu dinyatakan dengan menggunakan tanda kesamaan jadi   menentukan 

suatu  nilai yang tunggal. Dengan demikian peluang rnelakukan  galat jenis I dapat dikontrol. 

Apakah digunakan uji ekasisi atau dwisisi tergantung pada kesimpulan yang akan diambil bila Ho 

ditolak. Letak daerah krisis baru dapat ditentukan hanya setelah  H1  ditentukan.  

Langkah- langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 

a. Tuliskan hipotesis nol (H 0  ) 

b.  Pilih hipotesis tandingan H 1 yang sesuai dari salah satu (Ekasisi atau dwisisi ) 

c. Pilih taraf keberartian berukuran ∝. 

d. Pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya (daerah penolakan H0 ).  (Bila 

keputusan akan didasarkan pada suatu nilai-p maka tidaklah perlu menyatakan daerah kritis). 

e. Hitunglah nilai uji statistik dari data sampel. 

 53 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

f. Kesimpulan: Tolak  Ho bila uji statistik tersebut  mempunyai nilai dalam daerah kritik (atau, 

bila nilai-P hitungan  lebih kecil atau sama dengan taraf  keberartian 𝛼  yang  ditentukan) 

sebaliknya, terima H 0 . 

Implikasi  uji t-tes untuk analisis satu kasus sampel 
Variansi Populasi Diketahui;  

Model yang digunakan berkisar sekitar percobaan dengan X 1  , X 2  , ...,X n , menyatakan sampel 

acak dari suatu distribusi dengan rataan  𝜇  dan variansi  𝜎2 > 0.  Mula-mula pandang hipotesis: 

a. 𝐻0:  𝜇 =  𝜇0 𝑑𝑎𝑛  𝐻1:  𝜇 ≠  𝜇0  

 Jika populasi berdistribusi normal dengan rataan  µ  dan variansi  𝜎2/n. Jadi 𝜇�̅� =  𝜇 dan   

𝜎�̅�2 = 𝜎2

𝑛
  (Populasi Besar) 

Dimana n = ukuran sampel 

Selanjutnya:  Daerah kritis kemudian  ditentukan berdasarkan hitungan  rata-rata sampel  �̅�. 

Tentunya jelas sekarang bahwa terdapat dua daerah kritis untuk uji ini. 

Pembakuan �̅� akan memudahkan dan di sini menyangkut peubah acak normal baku Z, yaitu:  

 𝑧 = �̅�−𝜇
𝜎
√𝑛

     ; Berdistribusi Normal 

Jika 𝐻0:  𝜇 =  𝜇0, Maka :    𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = �̅�−𝜇0
𝜎
√𝑛

 

b. Untuk menentukan harga kritik, perhatikan  ketentuan berikut. 

1) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇 ≠  𝜇0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis adalah  

z > 𝑧𝛼
2
𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑧 < −𝑧𝛼

2
. 

 
Gambar 1. Daerah Kritis Untuk hipotesis tandingan  𝐻1:  𝜇 ≠  𝜇0 

Selanjutnya, dari sebuah sampel berukuran n,  kita dapatkan  �̅� dan karena 𝜎 diketahui maka  

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = �̅�−𝜇0
𝜎
√𝑛

 , kesimpulan adalah adalah 𝑧𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝛼
2
 𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑧𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < −𝑧𝛼

2
. 

2) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇 >  𝜇0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis adalah  

 𝑧 > 𝑧∝. 

 
Gambar 2. Daerah Kritis Untuk hipotesis tandingan  𝐻1:  𝜇 >  𝜇0 

Kesimpulan : 𝑧𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧∝ 
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3) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇 <  𝜇0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis adalah  

 𝑧 < 𝑧𝛼. 

 
Gambar 3. Daerah Kritis Untuk hipotesis tandingan  𝐻1:  𝜇 <  𝜇0 

Kesimpulan : 𝑧𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑧𝛼. 

Uji Hipotesis untuk Variansi Populasi Tidak Diketahui 

Karena 𝜎2 tidak diketahui, kita estimasi 𝜎2 dengan s2, sehingga untuk populasi besar kita estimasi  

𝜎�̅�2𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠�̅�2  . Dimana : 𝑠�̅�2 = 𝑠2

𝑛
 

Selanjutnya kita peroleh : 

𝑡 = �̅�−𝜇0
𝑠
√𝑛

 ;  Dengan derajat kebebasan n – 1.  

Untuk hipotesis dwisisi (dwipihak): Karena 𝐻0:  𝜇 =  𝜇0  maka,  

𝑡 =
�̅� − 𝜇0
𝑠
√𝑛

 

Ada beberapa kemungkinan, yakni: 

a. Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇 ≠  𝜇0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis adalah  t > 

𝑡(∝2;𝑛−1);𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑡 < −𝑡(∝2;𝑛−1). 

Dimana:    𝑡 = �̅�−𝜇0
𝑠
√𝑛

 

 
Gambar 4. Daerah Kritis Untuk hipotesis tandingan  𝐻1:  𝜇 ≠  𝜇0 

Selanjutnya, dari sebuah sampel berukuran n,  kita dapatkan  �̅� dan karena 𝜎 tidak diketahui dan 

diestimasi dengan s,  maka  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = �̅�−𝜇0
𝑠
√𝑛

 . 

Kesimpulan adalah  t >  𝑡(𝛼2;𝑛−1);𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑡 < −𝑡(𝛼2;𝑛−1). 

b. Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇 >  𝜇0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis adalah t > 

𝑡(𝛼;𝑛−1). 

 
Gambar 5. Daerah Kritis Untuk hipotesis tandingan  𝐻1:  𝜇 >  𝜇0 
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Kesimpulan :  t > 𝑡(𝛼;𝑛−1). 

c. Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇 <  𝜇0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah kritis adalah 

  𝑡 < −𝑡(𝛼;𝑛−1). 

 
Gambar 6. Daerah Kritis Untuk hipotesis tandingan  𝐻1:  𝜇 < 𝜇0 

Kesimpulan :  𝑡𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < −𝑡(∝2;𝑛−1). 

Uji Menyangkut Dua Rataan 

a. Untuk sampel- sampel yang tidak berkorelasi 

1) Variansi diketahui atau 𝜎12𝑑𝑎𝑛 𝜎22  

 
Atau  

 
a) Jika hipotesis Alternatif 𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 ≠  0    maka untuk tingkat       signifikansi  α, 

daerah kritis adalah  z > 𝑧𝛼
2  𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑧 < −𝑧𝛼

2
. 

b) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 >  0 maka untuk tingkat    signifikansi α, 

daerah kritis adalah   𝑧 > 𝑧𝛼. 

c) Jika hipotesis Alternatif  𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 <  0 maka untuk tingkat signifikansi α, daerah 

kritis adalah   𝑧 < −𝑧𝛼. 

2) Variansi tidak diketahui atau 𝜎12𝑑𝑎𝑛 𝜎22 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑖.  dan asumsikan  𝜎12 =  𝜎22 =

 𝜎2 maka kita estimasi 𝜎2 dengan s2 dimana: 

𝑆𝑝2 =
𝑠12(𝑛1 − 1) + 𝑠22(𝑛2 − 1)

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Jika hipotesis Alternatif    𝐻1:  𝜇1 −  𝜇2 ≠  𝑑0 ,  Sehingga diperoleh distribusi t berikut: 
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(�̅�1−�̅�2)− d0

𝑆𝑝   � 1
𝑛1

+ 1
𝑛2

 

Distribusi t digunakan  di sini apabila hipotesisnya dwisisi maka hipotesis H 0 diterima 

apabila: −𝑡𝛼
2;𝑛1+𝑛2−2

<  𝑡 <   𝑡𝛼
2;𝑛1+𝑛2−2

 

Variansi tidak diketahui atau 𝝈𝟏𝟐𝒅𝒂𝒏 𝝈𝟐𝟐 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒅𝒊𝒌𝒆𝒕𝒂𝒉𝒖𝒊.   

Asumsikan  𝜎12 ≠  𝜎22  maka kita estimasi  𝜎12𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆12  dan 𝜎22 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆22  sehingga 

diperoleh :  𝑡′ = �̅�1−�̅�2

  �𝑠1
2

𝑛1
+𝑠2

2
𝑛2

 bukan merupakan distribusi  t. 

Ada beberapa kemungkinan: 

a. Jika H 1  : 𝐻0:  𝜇1 −  𝜇2 ≠  0 pada tingkat signifikan α, H 0  ditolak bila: 

𝑡′ >  𝑡∝
2
′ =

𝑠12𝑡(𝛼2;𝑛1−1) 
𝑛1

+
𝑠22𝑡(𝛼2;𝑛2−1) 

𝑛2

  𝑠1
2

𝑛1
       +         𝑠2

2

𝑛2

 

Atau   

Dimana 𝑡′ < − 𝑡∝
2

′ = −  

𝑠12𝑡(𝛼2;𝑛1−1)
 

𝑛1
+
𝑠22𝑡(𝛼2;𝑛2−1)

 

𝑛2

  𝑠1
2

𝑛1
+𝑠2

2
𝑛2

 

b.    Jika H 1  : 𝐻0:  𝜇1 −  𝜇2 > 0 pada tingkat signifikan α, H 0  ditolak bila: 

𝑡′ >  𝑡∝′ =

𝑠12𝑡(𝛼;𝑛1−1) 
𝑛1

+
𝑠22𝑡(𝛼;𝑛2−1) 

𝑛2

  𝑠1
2

𝑛1
    +     𝑠2

2

𝑛2

 

Untuk Sampel- Sampel yang  Berkorelasi (Data Berpasangan) 
Diberikan sebuah himpunan N pasangan data (observasi). Selisih setiap pasangan data dapat dicari. 

Misalkan pasangan X 1i  dan X 2i  mempunyai selisih D i  atau  D i  = X 1i  – X 2i  sehingga rata- rata dari 

selisih : 

𝐷� = ∑𝐷
𝑁

   

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑆𝐷2 =
∑(𝐷 − 𝐷�)2

𝑁 − 1
 

𝜇𝐷� = 𝜇1 − 𝜇2 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝜎𝐷�2 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑠𝐷�2 =
𝑆𝐷2

𝑁
 

Diperoleh : 𝑡 = 𝐷�−𝜇𝐷
𝑆𝐷�

=  𝐷
�−(𝜇1−𝜇2)

𝑆𝐷
√𝑁

  

Karena H 0  : 𝜇1 − 𝜇2 = 0  
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𝑡 =  𝐷�
𝑆𝐷
√𝑁

  ; dalam hal ini  df = v = N-1 

𝑚𝑎𝑘𝑎  𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠  𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑢𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠  𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑢𝑡: 

𝑡 =
∑𝐷

�[𝑁∑𝐷2 − (∑𝐷)2 / (𝑁 − 1)
 

Pengujian dua rataan dapat dikerjakan bila datanya berpasangan, Dalam tiap pasangan ini, 

persyaratan kedua populasi (perlakuan) dikenalian secara acak dalam satuan yang homogen.  

Perhitungan selang kepercayaan untuk 𝜇1 −  𝜇2 dalam hal ini didasarkan pada peubah acak.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan bahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa sebelum penetapan penggunaan statistik uji  

t atau t’ seorang peneliti harus mencek terlebih dahulu apakah data tersebut homogen atau 

heterogen. Kalau data Homogen maka uji yang bisa kita lakukan  adalah uji t, sedangkan kalau 

variansi data tidak homogen maka uji yang bisa dilakukan adalah uji t’. Dalam penggunaan analisis 

statistik t-tes bertujuan untuk membandingkan dua mean dalam upaya menentukan apakah 

perbedaan dua mean tersebut adalah perbedaan nyata bukan karena kebetulan. 
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VARIANSI DARI DISTRIBUSI GUMBEL 
 

Yulyanti Harisman 
Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat 

 yulyyuki@gmail.com 
 
Abstrak. Salah satu distribusi peluang kontinu yang ada dalam Statistika adalah distribusi Gumbel. 
Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Emil Julius Gumbel (1891-
1966). Distribusi Gumbel digunakan di bidang hidrologi, dan bidang geofisika. Manfaat distribusi 
Gumbel di bidang hidrologi diantaranya, dapat digunakan untuk menentukan kedalaman 
maksimum dari suatu sungai jika daftar kedalaman sungai dalam sepuluh tahun yang lalu diketahui, 
menentukan kekuatan curah banjir (aproksimasi yang baik untuk data aliran banjir). Di bidang 
geofisika distribusi Gumbel dapat dimanfaatkan untuk memprediksikan kekuatan  gempa yang 
ekstrim. Hal penting yang perlu diketahui pada sebuah distribusi peluang adalah parameternya 
yaitu: mean. Karena dengan mengetahui hal-hal tersebut dapat ditentukan sifat dan karakteristik 
dari sebuah distribusi peluang, sehingga tujuan penelitian ini adalah  menentukan parameter-
parameter dari distribusi Gumbel.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meninjau 
teori-teori yang relevan dengan masalah yang diahadapi yaitu tentang definisi-definisi dan 
teorema–teorema dasar dalam statistika yaitu: fungsi peluang, fungsi distribusi, fungsi padat 
peluang dari distribusi Gumbel, ekspektasi matematika dan momen, fungsi pembangkit momen dan 
fungsi karakteristik, fungsi gamma, Konstanta Euler-Mascheroni, dan fungsi digamma dan 

poligamma. Hasil penelitian ini diperoleh variansi dari distribusi gumbel adalah 
6

2π . 

Kata kunci: Distribusi, Gumbel, Penciri, Variansi 
 
PENDAHULUAN 

Salah satu distribusi dengan peubah acak kontinu adalah distribusi Gumbel, yang pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Emil Julius Gumbel (1891-1966). Distribusi ini 

merupakan kasus spesial dari distribusi Fisher-Tippet yang ditemukan oleh Ronald Aylmer Fisher 

(1890-1962) dan Leonard Hendri Caleb Tippet (1902-1985), dimana bentuk fungsi padat peluang 

dari distribusi Fisher-Tippet  adalah : 

    
( ) ∞<<∞−=








 −
−

−






 −
−

xeexf

x

e
x

β

β
µ

β
µ

 
Distribusi  Fisher-Tippet akan berdistribusi Gumbel jika 1=β  dan 0=µ , sehingga  suatu 

peubah acak dikatakan berdistribusi Gumbel jika bentuk fungsi padat peluangnya adalah : 

  ( ) ∞<<∞−=
−−− xeexf

xex
 

Selanjutnya yang akan dibahas dalam kajian ini adalalah Distribusi Gumbel. Yang mepunyai 

keunggulan yaitu dapat menentukan angka maksimum dan angka minimum dari berbagai sampel 

(http://en.wikipedia.org/wiki/fisher-tippet distribution). Distribusi Gumbel digunakan di bidang 

hidrologi, dan bidang geofisika. Manfaat distribusi Gumbel di bidang hidrologi diantaranya, dapat 

60  
 

mailto:yulyyuki@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/fisher-tippet


Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

digunakan untuk menentukan kedalaman maksimum dari suatu sungai jika daftar kedalaman sungai 

dalam sepuluh tahun yang lalu diketahui, menentukan kekuatan curah banjir (aproksimasi yang 

baik untuk data aliran banjir). Di bidang geofisika distribusi Gumbel dapat dimanfaatkan untuk 

memprediksikan kekuatan  gempa yang ekstrim, maksudnya jika kita mempunyai list  data 

kekuatan gempa yang ekstrim dalam beberapa tahun yang lalu maka dapat diprediksikan kekutan 

gempa tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang  di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sifat-

sifat yaitu mean dari distribusi Gumbel. Untuk itu, penelitian ini diberi judul “Variansi dari 

Distribusi Gumbel “. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menganalisa teori-

teori yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  
1. Meninjau masalah yang dihadapi. 

2. Menentukan  teori-teori yang digunakan sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan.  

3. Mencari mean distribusi Gumbel dengan menggunakan teorema-teorema dasar dalam statistika 

diantaranya ekpektasi matematika, momen, fungsi gamma, dan fungsi padat peluang dari fungsi 

padat peluang dari distribusi Gumbel itu sendiri.  

HASIL PEMBAHASAN  

Variansi dari suatu distribusi peubah acak digunakan untuk menentukan pencaran data, dimana 

dengan mencari variansi dari suatu distribusi peubah acak dapat dilihat penyimpangan data  

terhadap mean dari fungsi peubah acak tersebut .Berdasarkan  definisi 1 dan definisi 2 berikut 

ekpekstasi dari 2X  yaitu : 

Definisi 1  

Momen ke-r disekitar titik asal dari peubah acak X yang dinotasikan r
'µ  adalah nilai ekpektasi dari 

rX      

   ( ) ( ) ,2,1,0untuk' === ∫
∞

∞−

rdxxfxXE rr
rµ  

 jika X adalah kontinu [3]. 

Definisi 2 

2µ  disebut variansi dari distribusi X , atau variansi X, dan dinotasikan oleh 2σ , var (X), atau V(X) 

[3]. 
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 ( ) ( )∫
∞

∞−

= dxxfxXE 22                              (1) 

Kemudian dengan mensubtitusikan fungsi padat peluang distribusi Gumbel pada definisi 3 berikut.  

Definisi 3 

Sebuah peubah acak X berdistribusi Gumbel jika dan hanya jika fungsi padat peluangnya adalah: 

    

                         ( ) ∞<<∞−=
−−− xeexf

xex  

ke persamaan (1),  nilai dari ekspektasi 2X  distribusi Gumbel adalah : 

      ( ) ∫
∞

∞−

−− −

= dxeexXE
xex22     

            ( ) xdeexxdeexXE xexe xx

∫∫
∞

−−

∞−

−− −−

+=
0

2
0

22         

Misalkan  :                      xeu −=  

                        dxedu x−−=  

                 dxedu x−=−  

           xeu −= lnln  

          xu −=ln  

                         ux ln−=  

Dimana   batas u  diperoleh  

Untuk −∞=x  maka ∞=u ,  x = 0 maka 1=u , dan untuk  ∞=x  maka 0=u . Dengan 

demikian  nilai ekpektasi dari 2X  adalah : 

 ( ) duueduueXE uu ∫∫ −

∞

− −−=
0

1

2
1

22 lnln  

( ) ∫∫ −
∞

− +=
1

0

2

1

22 lnln udueudueXE uu  

( ) ∫
∞

−=
0

22 ln duueXE u                (2) 

Untuk menyelesaikan bentuk dari persamaan (2) digunakan bentuk turunan pertama dari fungsi 

gamma  yaitu  : 
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   ( ) ∫
∞

−−=Γ
0

1 ln' duueux ux     

Masalkan   ( ) 1−= xuxg  

                  ( ) ueuuh −= ln  

Sehingga ( )x'Γ  dapat ditulis menjadi : 

            ( ) ( ) ( )∫
∞

=Γ
0

' duuhxgx  

            ( ) ( ) ( )∫
∞

=Γ
0

' duuhxgx  

          ( ) ( ) ( )∫
∞

=Γ
0

''' duuhxgx  

Maka   turunan kedua dari fungsi gamma dapt ditulis  

           ( ) ( ) ( )duuhxgx '
0

'' ∫
∞

=Γ                              (3) 

Untuk menyelesaikan persamaan (3) terlebih dahulu ditentukan ( )xg ' , dengan  

         ( ) 1−= xuxg  

             ( ) 1lnln −= xuxg  

                     ( ) ( ) uxxg ln1ln −=  

                     ( ) uuxxg lnlnln −=  

                        
( )
( ) u
xg
xg ln

'

=  

                       ( ) ( )xguxg ln' =  

Sehingga diperoleh   :      

          ( ) uuxg x ln1' −=  

Dengan mensubtitusikan ( )xg '  dan h(u) ke persamaan (3) diperoleh : 

        ( ) ∫
∞

−−=Γ
0

1 )ln()ln('' duueuux ux     

        ( ) ∫
∞

−−=Γ
0

21 ln'' duueux ux                                                  

Untuk x = 1 diperoleh : 
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         ( ) ∫
∞

−=Γ
0

2ln1' duue u                  (4) 

Berdasarkan  persamaan (2) dan persamaan (4) diperoleh  : 

( ) ( ) ∫
∞

−=Γ=
0

2''2 ln1 duueXE u                 (5) 

Kemudian untuk menentukan nilai dari ekspektasi 2X  pada persamaan (5), digunakan definisi 4 

yaitu  : 

  ( ) ( )( )( )x
dx
dx Γ=Ψ ln    

  ( ) ( )
( )x
xx

Γ
Γ

=Ψ
'                                

(6) 

Dengan menurunkan persamaan (6) diperoleh : 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )2

'''''
x

xxxxx
Γ

ΓΓ−ΓΓ
=Ψ                             (7) 

                
( ) ( ) ( )[ ]

( )2

2'''
x

xxx
Γ

Γ−ΓΓ
=         

             ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]2'2 ''' xxxxx Γ−ΓΓ=ΓΨ         

           ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]x

xxxx
Γ

Γ+ΓΨ
=Γ

2'2'''                                

Untuk x = 1 diperoleh : 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
( )[ ]1

111'1''
2'2

Γ
Γ+ΓΨ

=Γ                              (8) 

1. Untuk menyelesaikan persamaan (8), digunakan definisi 5 yaitu :  

( ) ( )( )[ ]x
dx
dx n

n

n Γ=Ψ +

+

ln1

1

                                

Sehingga untuk n = 1  diperoleh : 

( ) ( )( )[ ]x
dx
dx Γ=Ψ +

+

ln11

11

1     

          ( )[ ]x
dx
d

Γ= ln2

2
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                      ( )[ ]x
dx
d

dx
d

Γ= ln                                           (9) 

2. Dengan menggunakan definisi 1 , persamaan (9)  menjadi : 

              ( ) ( )x
dx
dx Ψ=Ψ1  

                        ( )x'Ψ=  

               ( ) ( )xx '1 Ψ=Ψ                                                

Untuk x = 1  diperoleh : 

                ( ) ( )1'11 Ψ=Ψ                (10) 

               ( )
[ ] [ ]
[ ]2

22
2

1

1
61''

γπ
−+

=Γ  

                ( ) 2
2

''

6
1 γπ

+=Γ                            (11) 

        ( ) ( ) ∫
∞

∞−

−=Γ= duuexXE u 2''2 ln 2
2

6
γπ

+=                         (12) 

                           ( ) ( )222 XEXE −=σ                                       (13) 

              2
2

22

6
γπγσ −+=  

                 
6

2
2 πσ =  

 
KESIMPULAN  

Jadi variansi dari distribusi Gumbel adalah : 
6

2π . Pada grafik  distribusi normal diperlihatkan  

distribusi Gumbel memiliki variansi  sebesar 
6

2π = 1,64493. Artinya jika suatu data berdistribusi 

Gumbel maka pencaran datanya adalah sebesar 1,64493. Kegunaan dari variansi ini adalah untuk 

melihat seberapa besar penyimpangan data terhadap mean atau nilai tengah dari data yang ada. 

Terkadang pada suatu data memiliki mean yang sama, tetapi memiliki variansi yang berbeda. Suatu 

data dianggap lebih baik jika variansinya kecil yang artinya data tersebut tidak terlalu beragam, 

karena variansi dari distribusi gumbel tidak begitu besar maka data yang berdistribusi Gumbel 

dikatakan baik. 
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Abstrak. Sistem linier kontinu bergantung waktu positif merupakan suatu model yang banyak 
dijumpai dalam aplikasi diantaranya model populasi, model dalam biologi, dan model dalam 
elektro. Penelitian ini mengkaji kriteria kepositifan internal sistem linier kontinu bergantung waktu. 
Beberapa teorema agar sistem linier kontinu bergantung waktu adalah positif internal dibuktikan 
dengan metode aljabar linier. Selain itu, diperoleh beberapa contoh sebagai ilustrasi untuk 
memperkuat keberlakuan teorema-teorema yang telah dibuktikan. 
 
Kata kunci: Positif Internal, Sistem Linier Kontinu Bergantung Waktu, Matrik Metzler, Matriks 

Transisi Keadaan, Matriks Fundamental 
 

PENDAHULUAN 

Diberikan suatu sistem linier bergantung waktu sebagai berikut : 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝐱(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝐮(𝑡), 𝐱(𝑡𝑜) = 𝐱0, 𝑡 ∈ ℝ+                   (1) 

𝐲(𝑡) = C(𝑡)𝐱(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝐮(𝑡),                                                                (2) 

dengan �̇�(𝑡) = 𝑑
𝑑𝑡
�𝐱(𝑡)�. Dalam sistem (1),  𝐱(𝑡) ∈ ℝ𝑛 menyatakan vektor state (keadaan), 

𝐮(𝑡) ∈ ℝ𝑚 menyatakan vektor input (kontrol) dan 𝐲(𝑡) ∈ ℝ𝑝 menyatakan vektor output. Semua 

entri pada matriks 𝐴(𝑡) ∈ ℝ𝑛×𝑛,𝐵(𝑡) ∈ ℝ𝑛×𝑚,𝐶(𝑡) ∈ ℝ𝑝×𝑛 dan 𝐷(𝑡) ∈ ℝp×m berupa fungsi 

bernilai riil. Notasi ℝ𝑝 menyatakan himpunan vektor berdimensi p, ℝ+
𝑝  menyatakan himpunan 

vektor riil berdimensi 𝑝 dengan entri non negatif, ℝ𝑝×𝑞 menyatakan himpunan matriks riil 

berukuran 𝑝 × 𝑞, dan ℝ+
𝑝×𝑞 menyatakan himpunan matriks riil berukuran 𝑝 × 𝑞 dengan entri non 

negatif. 

Gopal (1987) menyatakan bahwa solusi (1) adalah tunggal. Solusi tersebut berbentuk sebagai 

berikut : 

𝐱(𝑡) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝐱0 + �Φ(𝑡, 𝜏)𝐵(𝜏)𝐮(𝜏)
𝑡

𝑡0

𝑑𝜏                           (3) 

dengan Φ(𝑡, 𝜏) adalah solusi tunggal dari persamaan diferensial matriks berikut : 
𝑑
𝑑𝑡
Φ(𝑡, 𝜏) = 𝐴(t)Φ(𝑡, 𝜏), 
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Φ(𝜏, 𝜏) = 𝛪.               

Substitusikan (3) ke (2) maka diperoleh 

𝒚(𝑡) = 𝐶(𝑡)Φ(𝑡, 𝑡0)x0 + �𝐶(𝑡)Φ(𝑡, 𝜏)𝐵(𝜏)
𝑡

𝑡0

u(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐷(𝑡)u(𝑡)              (4) 

Matriks Φ(𝑡, 𝜏) disebut sebagai matriks transisi keadaan untuk sistem (1). 

Salah satu isu utama yang akhir-akhir ini menjadi sorotan para peneliti dalam persamaan 

diferensial adalah isu mengenai kepositifan solusi dari sistem (1), diantaranya artikel yang dikarang 

oleh Fornanisi dan Valcher (1997) tentang perkembangan pada teori sistem positif 2D, dan 

d’Alessandro dan Santis (1994) tentang kepositifan sistems dengan koefisien mantriks non positif. 

Secara umum, solusi sistem (1) dikatakan positif jika 𝐱(𝑡) dan 𝐲(𝑡) bernilai non negatif. Sistem 

dengan solusi non negatif sering digunakan dalam aplikasi, terutama dalam pemodelan matematika 

untuk masalah biologi, elektro, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu kajian tentang 

karakteristik kepositifan solusi untuk sistem (1) masih sangat diperlukan. 

Farina dan Rinaldi (2000) membedakan kepositifan sistem (1) menjadi dua bagian, yaitu sistem 

positif eksternal dan sistem positif  internal. Sistem (1) dikatakan positif eksternal jika untuk setiap 

𝐮(𝑡) ∈ ℝ+
𝑚 dan  𝐱0 = 0 maka vektor output 𝐲(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝  untuk 𝑡 ≥ 𝑡0. Sistem linier (1) dikatakan 

positif internal jika untuk setiap 𝐱0 ∈ ℝ+
𝑛  dan untuk setiap  𝐮(𝑡) ∈ ℝ+

𝑚 maka vektor keadaan 

𝐱(𝑡) ∈ ℝ+
𝑛  dan 𝐲(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝  untuk 𝑡 ≥ 𝑡0. Suatu kriteria untuk menentukan kepositifan sistem (1) 

masih diperlukan karena definisi kepositifan sulit digunakan untuk menguji apakah suatu sistem 

positif atau tidak. Penelitian ini mengkaji syarat perlu dan cukup agar sistem (1) positif internal. 

 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teori-teori dasar yang diperlukan untuk 

mendapatkan kriteria kepositifan internal sistem linier kontinu bergantung waktu (1). Analisis 

teori-teori dasar dibahas berlandaskan pada kajian kepustakaan, seperti beberapa definisi tentang 

matriks, Positif internal, sistem linier kontinu bergantung waktu, matrik Metzler, matriks transisi 

keadaan, matriks fundamental 

Adapun langkah-langkah kerja yang dilakukan adalah : 1) Memperhatikan kembali sistem linier 

kontinu bergantung waktu  (1) pada kondisi awal 𝐱(0), 2) Menentukan syarat cukup dan syarat 

perlu agar sistem linier bergantung waktu (1) positif internal, 3) Membuktikan teorema dengan 

menggunakan teori-teori yang diperlukan, 4) Menyelesaikan contoh sebagai ilustrasi untuk 

memperkuat keberlakuan teorema-teorema yang telah dibuktikan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Definisi 3.1 (Farina dan Rinaldi, 2000) Sistem (1) dikatakan positif internal jika untuk setiap 

𝐱0 ∈ ℝ+
𝑛  dan untuk setiap 𝐮(𝑡) ∈ ℝ+

𝑚 maka vector keadaan 𝐱(𝑡) ∈ ℝ+
𝑛  dan 𝐲(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝  untuk 𝑡 ≥

𝑡0. 

Lemma 3.2 (Kaczorek, 2001) Suatu matriks fundamental memenuhi 

Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+
𝑛×𝑛 untuk 𝑡 ≥ 𝑡0,                                      (5) 

jika dan hanya jika entri-entri 𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,𝑛 pada matrik 𝐴(𝑡) memenuhi keadaan 

� 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0
𝑡

𝑡𝑜
 untuk 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,𝑛.                          (6) 

Bukti : 

(⟹) Misalkan Φ(𝑡, 𝑡0) suatu matriks fundamental untuk sistem (1). Karena 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� ,                                   (7) 

dan Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+
𝑛×𝑛, maka exp �∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡

𝑡𝑜
� ≽ 0. Dari Teorema matriks Metzler haruslah 

�∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡
𝑡𝑜

� merupakan matrik Metzler dengan ∫ 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0𝑡
𝑡𝑜

 untuk 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1,2,⋯ , 𝑛. 

(⟹) Misalkan Φ(𝑡, 𝑡0) suatu matriks fundamental untuk sistem (1).  Dari teorema (Panos,2006) 

jika untuk setiap 𝜏 dan 𝑡 berlaku 

𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡) 

maka 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� . 

Sehingga diperoleh 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� ,                                                        (8). 

Karena ∫ 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0𝑡
𝑡𝑜

 untuk 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1,2,⋯ ,𝑛, maka ∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡
𝑡𝑜

≽ 0. Berdasarkan teorema 

tentang matriks Metzler, maka 
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Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
�  untuk 𝑡 ≥ 𝑡0 

Sehingga diperoleh Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+
𝑛×𝑛.                          ∎ 

Teorema 3.3 (Kaczorek, 2001) Sistem (1) adalah positif internal jika dan hanya jika 

1. entri-entri 𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,𝑛 dari  matriks 𝐴(𝜏) memenuhi 

� 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0
𝑡

𝑡𝑜
 

2. 𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
𝑛×𝑚,  𝐶(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝×𝑛,𝐷(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝×𝑚 untuk 𝑡 ≥ 0. 

Bukti : 

(⟹) Misalkan system (1) adalah positif internal. Akan ditunjukkan bahwa 

1. entri-entri 𝑎𝑖𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛 dari  matriks 𝐴(𝜏) memenuhi 

� 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0
𝑡

𝑡𝑜
 

2. 𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
𝑛×𝑚,  𝐶(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝×𝑛,𝐷(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝×𝑚 untuk 𝑡 ≥ 0. 

Karena sistem (1) positif internal, maka untuk  𝐮(𝑡) = 0, sistem (1) menjadi 

�̇�(𝑡0) = 𝐴(𝑡0)𝐱0, 

yang solusinya adalah 

𝐱(𝑡0) = Φ(𝑡, 𝑡0)𝐱0 ∈ ℝ+
𝑛 . 

Karena 𝐱0 ∈ ℝ+
𝑛  sebarang, maka matriks Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+

𝑛 . Berdasarkan Lemma 3.2 maka entri-entri 

𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,𝑛 dari  matriks 𝐴(𝜏) memenuhi 

� 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0.
𝑡

𝑡𝑜
 

Selanjutnya, untuk 𝐮(𝑡) = 0 , maka sistem (2) menjadi 

𝐲(𝑡0) = C(𝑡0)𝐱0. 

Karena 𝐲(𝑡0) ∈ ℝ+
𝑝  dan 𝐱0 ∈ ℝ+

𝑛  sebarang, maka mestilah 𝐶(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝×𝑛.  Selanjutnya, karena 

sistem (1) positif internal, maka untuk 𝐱0 = 0, sistem (1) menjadi 

�̇�(𝑡0) = 𝐵(𝑡)𝐮(𝑡), 

yang solusinya adalah 

𝐱(𝑡) = � 𝐵(𝜏)𝐮(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
≽ 0.                                                       (9) 

70  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

Karena (9) berlaku untuk setiap 𝐮(𝑡) ∈ ℝ+
𝑚 maka mestilah 𝐵(𝑡) ∈ ℝ+

𝑛×𝑚. Selanjutnya, untuk 

𝐱0 = 0, maka sistem (2) menjadi 

𝐲(𝑡) = 𝐷(𝑡)𝐮(𝑡). 

Karena 𝐲(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝  dan 𝐮(𝑡) ∈ ℝ+

𝑚 sebarang, maka mestilah matriks  𝐷(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝×𝑚. 

(⟸) Ambil 𝐮(𝑡) ∈ ℝ+
𝑚 dan 𝐱0  ∈ ℝ+

𝑛  sebarang, karena syarat (1) berlaku, maka 

Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+
𝑛×𝑛. 

Selanjutnya, karena 𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
𝑛×𝑚, maka 𝐱(𝑡)  ∈ ℝ+

𝑛 . Selain itu, karena 𝐶(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝×𝑛,𝐷(𝑡) ∈

ℝ+
𝑝×𝑚 maka 𝐲(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝 . Sehingga terbukti bahwa system (1) adalah positif internal.             ∎ 

Contoh berikut ini akan memperlihatkan bahwa system (1) posotif internal karena syarat 1 dan 2 

dalam Teorema 3.3 terpenuhi. 

Contoh 3.4 

Diketahui sistem linier kontinu bergantung waktu seperti persamaan (1) dan (2), dengan 

𝐴(𝑡) = �−1 𝑒2𝑡
0 −1

� ,𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
2 ,𝐶(𝑡) ∈ ℝ+

1×2 dan 𝐷(𝑡) ∈ ℝ+.  

Akan dicari matriks transisi keadaan dan akan ditunjukkan bahwa sistem tersebut positif internal. 

Dengan menggunakan Teorema (Panos, 2006) jika untuk setiap 𝜏 dan 𝑡 berlaku 

𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡) 

maka 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� , 

akan ditunjukkan bahwa 

𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡). 

Perhatikan bahwa 

𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �−1 𝑒2𝑡

0 −1
� �−(𝑡 − 𝑡0)

1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 −(𝑡 − 𝑡0)
� 

                                         = �(𝑡 − 𝑡0) −
1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0) − (𝑡 − 𝑡0)𝑒2𝑡

0 (𝑡 − 𝑡0)
� 

                                  = �−(𝑡 − 𝑡0)
1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 −(𝑡 − 𝑡0)
� �−1 𝑒2𝑡

0 −1
� 
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= �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡).        

Karena 𝐴(𝑡) �∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡
𝑡𝑜

� = �∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡
𝑡𝑜

� 𝐴(𝑡), maka matriks transisi keadaan dapat ditentukan 

dengan rumus 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
�. 

Selanjutnya, 

Φ(𝑡, 𝑡0) = exp��−(𝑡 − 𝑡0)
1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 −(𝑡 − 𝑡0)
�� 

                = exp��−
(𝑡 − 𝑡0) 0

0 −(𝑡 − 𝑡0)�+ �0
1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 0
��   

               = exp �−
(𝑡 − 𝑡0) 0

0 −(𝑡 − 𝑡0)� exp �0
1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 0
�      

               = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) 0

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)� ��
1 0
0 1� + �0

1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 0
� �     

                = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) 0

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)� �
1

1
2

(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)

0 1
�          

                = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) 1

2
(𝑒2𝑡 − 𝑒2𝑡0)𝑒−(𝑡−𝑡0)

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)
� 

                = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) 1

2
(𝑒𝑡+𝑡0 − 𝑒−𝑡+3𝑡0)

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)
� 

Sehingga diperoleh Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+
2×2 untuk 𝑡 ≥ 𝑡0. Karena 𝐱0 ∈ ℝ+

2  dan 𝐮(𝑡) ∈ ℝ+ sebarang, dan 

𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
2 , maka diperoleh 𝐱(𝑡) ∈ ℝ+

2 . Sehingga sistem positif internal. 

Contoh 3.5 

Diketahui sistem linier kontinu bergantung waktu seperti persamaan (1) dan (2), dengan 

𝐴(𝑡) = �−1 𝑡
0 −1� ,𝐵(𝑡) ∈ ℝ+

2 ,𝐶(𝑡) ∈ ℝ+
1×2 dan 𝐷(𝑡) ∈ ℝ+.  

Akan dicari matriks transisi keadaan dan akan ditunjukkan bahwa sistem tersebut positif internal. 

Dengan menggunakan Teorema (Panos, 2006) jika untuk setiap 𝜏 dan 𝑡 berlaku 
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𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡) 

maka 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� , 

akan ditunjukkan bahwa 

𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡). 

Perhatikan bahwa 

𝐴(𝑡) �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� = �−1 −𝑡

0 −1� �
−(𝑡 − 𝑡0) −

1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 −(𝑡 − 𝑡0)
� 

                                         = �(𝑡 − 𝑡0)
1
2

(𝑡2 − 𝑡02) + 𝑡(𝑡 − 𝑡0)

0 (𝑡 − 𝑡0)
� 

                                  = �−(𝑡 − 𝑡0) −
1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 −(𝑡 − 𝑡0)
� �−1 −𝑡

0 −1� 

= �� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
� 𝐴(𝑡).        

Karena 𝐴(𝑡) �∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡
𝑡𝑜

� = �∫ 𝐴(𝜏)𝑑𝜏𝑡
𝑡𝑜

� 𝐴(𝑡), maka matriks transisi keadaan dapat ditentukan 

dengan rumus 

Φ(𝑡, 𝑡0)  = exp�� 𝐴(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡𝑜
�. 

Selanjutnya, 

Φ(𝑡, 𝑡0) = exp��−(𝑡 − 𝑡0) −
1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 −(𝑡 − 𝑡0)
�� 

                = exp��−
(𝑡 − 𝑡0) 0

0 −(𝑡 − 𝑡0)�+ �0 −
1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 0
��   

                = exp �−
(𝑡 − 𝑡0) 0

0 −(𝑡 − 𝑡0)� exp �0 −
1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 0
�      

                = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) 0

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)� ��
1 0
0 1� + �0 −

1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 0
� �     
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                = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) 0

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)� �
1 −

1
2

(𝑡2 − 𝑡02)

0 1
�          

                = �𝑒
−(𝑡−𝑡0) −

1
2

(𝑡2 − 𝑡02)𝑒−(𝑡−𝑡0)

0 𝑒−(𝑡−𝑡0)
� 

Sehingga diperoleh Φ(𝑡, 𝑡0) ∈ ℝ+
2×2 untuk 𝑡 ≥ 𝑡0. Karena 𝐱0 ∈ ℝ+

2  dan 𝐮(𝑡) ∈ ℝ+ sebarang, dan 

𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
2 , maka diperoleh 𝐱(𝑡) ∈ ℝ+

2 . Sehingga sistem positif internal 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian pada bab III, dapat disimpulkan bahwa sistem (1) adalah positif internal jika 

dan hanya jika 

a) entri-entri 𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,𝑛 dari  matriks 𝐴(𝜏) memenuhi 

� 𝑎𝑖𝑗(𝜏)𝑑𝜏 ≥ 0
𝑡

𝑡𝑜
 

b) Matriks 𝐵(𝑡) ∈ ℝ+
𝑛×𝑚,  𝐶(𝑡) ∈ ℝ+

𝑝×𝑛,𝐷(𝑡) ∈ ℝ+
𝑝×𝑚 untuk 𝑡 ≥ 0. 
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1lilieksulastri@yahoo.co.id 
 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT 
(Numbered Head Together) dapat meningkatkan hasil belajar matematika dalam menghitung luas 
permukaan bangun ruang sisi lengkung di SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur. Penelitian 
dilaksanakan pada siswa kelas IX A, semester I tahun ajaran 2014-2015,  yang berjumlah 32 orang, 
20 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
yang terdiri dari dua siklus. Pada siklus I hasil belajar siswa belum maksimal, hanya 40% yang 
mendapat nilai diatas KKM. Pada pembelajaran ini peneliti mengkontruksi pengetahuan siswa 
dengan contoh benda yang ada didalam kelas, kemudian menggunakan lembar kerja kelompok 
untuk diskusi kelompok. Pembelajaran pada penelitian ini menggunakan tahap-tahap penelitian 
tindakan kelas yang meliputi:  Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, Refleksi. Sesudah satu siklus 
selesai dilaksanakan, khususnya sesudah dilakukan refleksi, kemudian diikuti dengan adanya 
perencanaan ulang atau revisi terhadap implementasi perbaikan pembelajaran sebelumnya.  Hasil 
belajar pada siklus II ada 27 anak yang mendapat nilai diatas KKM, persentasi ketuntasan 84%.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkanya pendekatan kooperatif 
tipe NHT yang di padukan dengan lembar kerja kelompok pada pelajaran matematika khususnya 
menghitung luas permukaan  bangun ruang sisi lengkung, siswa dapat lebih termotivasi dan 
mengalami peningkatan hasil belajarnya. 
 
Kata kunci:  Kooperatif Tipe NHT, Hasil Belajar 
 
PENDAHULUAN  

Penelitian ini dilatarbelakangi perlunya peningkatan kreativitas mengajar guru dalam proses 

pembelajaran, dan hasil belajar matematika yang rendah. Dalam kegiatan pembelajaran luas 

permukaan bangun ruang sisi lengkung, materi pelajaran tidak kontekstual, dan kinerja siswa 

rendah. Guru masih melaksanakan pembelajaran dengan ceramah. Dampaknya menimbulkan 

kejenuhan, kebosanan, serta menurunkan minat dan motivasi belajar siswa. Menurut Fudyartanto 

(2003),” Motivasi adalah usaha untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan”.  

Purwanto (1984) menegaskan bahwa ”untuk mencapai suatu tujuan atau tindakan ada semacam 

titik tolak yang mendahului tindakan yaitu motivasi”. Semakin besar motivasi semakin kuatlah 

tindakan itu dan hasilnya semakin baik. Betapapun baik kemampuan siswa untuk belajar tetapi jika 

tidak didorong atau digerakan maka tujuan yang kita inginkan tidak akan tercapai. 
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Subanji (2010) menegaskan bahwa dengan perkembangan paradigma pendidikan, dari pandangan 

behaviorisme ke pandangan konstruktivisme, perlu perubahan peran guru dari “memindahkan 

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

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

yang memfasilitasi siswa agar mampu belajar secara mandiri. Menjawab tantangan tersebut 

seharusnya seorang guru memiliki prinsip terus belajar dan haus akan ilmu guna tercapainya cita-

cita yang diharapkan. Dalam mengajar atau mendidik guru di sekolah mempunyai banyak peranan, 

seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (2008;123) bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas 

yaitu: Guru sebagai pengajar, pembimbing, ilmuwan dan sebagai pribadi. 

Dalam pelajaran matematika guru harus mampu memahami materi, menganalisa, membimbing 

siswa dan dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik. Hal sesuai dengan pendapat Muhsetyo dkk 

(2007;16) bahwa “Gerakan matematika modern menekankan perlunya makna, terutama dari sudut 

pandang materi  yaitu pemusatan perhatian pada pemahaman”. Jadi materi yang disampaikan pada 

peserta didik diutamakan untuk dipahami oleh peserta didik dan juga dipahami oleh guru. Oleh 

karena itu guru matematika yang profesional perlu menguasai materi, memahami bagaimana anak 

didik belajar, menguasai teknik pembelajaran yang cocok dengan materi dan kondisi anak agar 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Untuk mencapai tujuan yang kita harapkan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dan yang 

lebih memprihatinkan bagi guru adalah lemahnya pemahaman konsep yang diterima oleh siswa. 

Pada saat diajarkan mereka dapat mengerjakan soal-soal yang kita berikan, tetapi jika pertanyaan 

yang sama ditanyakan 4 atau 5 hari berikutnya, hampir semua siswa tidak dapat menjawabnya 

karena siswa tersebut telah lupa. Permasalahan yang dihadapi pada mata pelajaran matematika di 

kelas IX A SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur adalah berkaitan dengan kemampuan dalam 

menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Hasil nilai ulangan sangat rendah yaitu di 

bawah KKM. Nilai yang diatas KKM hanya ada 8 siswa, sedangkan yang dibawah ada 24 siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru harus menemukan strategi pembelajaran 

yang tepat agar tercapai tujuan pembelajaran sesuai yang diinginkan. Strategi pembelajaran ini 

mengutamakan siswa untuk lebih aktif, proses belajar mengajar tidak hanya berpusat pada guru 

saja, bahwa siswa lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya adalah model 

pembelajaran kooperatif. Suseno dan Rudhito (2009) menyatakan cara yang dapat digunakan 

melalui model ini adalah guru memanfaatkan kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam 

mencapai sasaran dan memungkinkan siswa memaksimalkan proses pembelajaran satu sama lain. 

Aktivitas pembelajaran kooperatif ini menekankan pada kesadaran siswa untuk perlu belajar dalam 

mengaplikasikan pengetahuan, konsep, keterampilan kepada siswa yang membutuhkan dan saling 

76  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

menguntungkan antara siswa yang berprestasi rendah  dengan siswa yang berprestasi tinggi. Salah 

satu model pembelajaran kooperatif adalah tipe NHT (Numbered Heads Together).  

Dalam pelaksanaan model pembelajaran tipe NHT dibentuklah kelompok hiterogen laki-laki dan 

perempuan, yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah, tiap kelompok beranggotakan 4-5 

siswa dan setiap anggota memiliki satu nomor. Selanjutnya guru memberi soal untuk didiskusikan 

bersama dalam kelompok. Guru menunjuk salah satu nomor untuk mewakili kelompoknya. Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada dasarnya merupakan suatu variasi dalam diskusi 

kelompok, dengan ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang  mewakili 

kelompoknya tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya tersebut. 

Sehingga dengan cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa dan dapat meningkatkan 

tanggung jawab individu dalam diskusi kelompoknya. Berdasarkan alasan tersebut peneliti 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX A SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur pada materi 

bangun ruang sisi lengkung bola, tabung dan kerucut dengan memanfaatkan Lembar Kerja 

Kelompok. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IX A SMP  Negeri 12 Tanjung Jabung Timur, 

semester 1 tahun ajaran 2014-2015 dengan jumlah siswa 32 siswa. Pembelajaran pada penelitian ini 

menggunakan tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang meliputi: a. Perencanaan: menentukan 

topik bahasan yaitu materi bangun ruang sisi lengkung bola, tabung dan kerucut, ini materi kelas 

IXA semester I, menyusun RPP, mempersiapkan alat dan media pembelajaran yang digunakan, 

menetapkan jadwal pelaksanaan penelitian serta proses pembelajaran, mempersiapkan instrumen 

observasi, instrumen tes dan daftar nilai, pembentukan kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang 

secara heterogen. b. Pelaksanaan: Pada tahap ini peneliti akan melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan metode pembelajaran yang sesuai. Selama pelaksanaan pembelajaran peneliti dan  teman 

seprofesi sebagai pengamat melakukan observasi terhadap jalannya pembelajaran. Setelah proses 

tersebut selesai peneliti dan pengamat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung, hasil refleksi akan dipakai untuk memperbaiki dan menyusun perangkat pembelajaran 

untuk siklus berikutnya. Pembelajaran dalam penelitian ini berlangsung dalam siklus-siklus yang 

saling berkaitan.  c. Observasi: dalam tahap ini, dilakukan oleh teman seprofesi sebagai observer. 

Observer mencatat semua kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses 

kegiatan belajar mengajar, yaitu mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan berakhir. Observasi 

dilakukan dengan instrumen observasi. d. Refleksi: pada kegiatan ini observer memberi masukan 

kepada guru apa saja yang harus dilakukan bagaimana memberi motivasi agar siswa aktif, guru 
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memberi pelayanan menyeluruh kepada semua kelompok, setiap kelompok diberi waktu untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya, dan setiap siswa di beri kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. Sesudah satu siklus selesai dilaksanakan, khususnya sesudah 

dilakukan refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap 

implementasi perbaikan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan perencanaan ulang 

tersebut dilaksanakan dalam bentuk perbaikan pembelajaran berikutnya. 

Pengumpulan data dibedakan atas pemantauan tindakan dan data penelitian, yang berupa lembar 

observasi meliputi: 1.Aktifitas guru, 2.Aktifitas siswa, dan 3. Efektifitas penggunaan sumber 

belajar. Data penelitian berupa penelitian hasil belajar matematika pada materi luas permukaan 

bangun ruang sisi lengkung. Instrumen yang digunakan berupa lembar evaluasi post test untuk 

melihat sejauh mana tingkat pengetahuan siswa melaksanakan tindakan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses pembelajaran sebelum perbaikan 

Pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu pada materi bangun ruang sisi lengkung, kemudian memberikan apersepsi dengan 

mengingatkan kembali pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Pada tahap inti, guru 

memulai menyampaikan materi dengan diawali gambar bangun ruang sisi lengkung, bola, tabung 

dan kerucut, siswa diajak untuk memperhatikan gambar tersebut dan memancing siswa untuk 

menyebutkan bangun ruang tabung jika digunting menurut rusuknya mempunyai sisi alas dan tutup 

yang berbentuk lingkaran dan mempunyai selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Pada 

tahap akhir guru memberikan catatan  kepada siswa sebagai kesimpulan dari pembelajaran. Pada 

pembelajaran siswa belum sepenuhnya diberi kebebasan untuk mengkontruksi dan menemukan 

sendiri fakta bangun ruang. Akibat dari proses pembelajaran semacam ini adalah siswa masih 

belum paham tentang bangun ruang sisi lengkung. Hal ini terbukti banyak siswa belum bisa  

menjawab dengan benar dari soal-soal yang diberikan. 

Proses Pembelajaran Siklus I  

Berdasarkan pengalaman pada pembelajaran sebelumnya maka dilakukan perbaikan pembelajaran 

siklus I dengan rincian sebagai berikut: seperti biasa siswa berdoa sebelum pelajaran dimulai, 

kemudian memberi salam kepada guru, selanjutnya guru mengkondisikan kelas dengan 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru menyampaikan apersepsi dengan 

contoh benda yang ada di sekitar kelas, seperti globe berbentuk bola, tempat sampah yang 

bentuknya tabung, vas bunga yang bentuknya kerucut, dan sebagainya. Guru membimbing siswa 

misalnya globe berbentuk seperti bola dan menanyakan bagaimana rumus mencari luas permukaan 
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bola, mencari luas permukaan tabung dan kerucut. Setelah apersepsi kemudian dilanjutkan siswa 

dibagi dalam beberapa kelompok dengan cara dibagikan kertas warna-warni yang diberi nomor, 

disini kertas dibuat berwarna supaya menarik, selanjutnya kelompok ini duduk berdasarkan warna 

kertas yang sama, juga pembentukan kelompok menjadi 8 yang anggotanya terdiri dari 4 siswa. 

Guru membagikan lembar kerja kelompok untuk dikerjakan dengan cara diskusi kelompok. Siswa 

berdiskusi untuk menemukan rumus dan menghitung luas permukaan bangun ruang bola, tabung 

dan kerucut. Namun pada saat berdiskusi belum sepenuhnya anggota kelompok aktif. Suasana 

diskusi masih didominasi oleh siswa yang berkemampuan lebih, sedangkan anggota kelompok 

yang tidak aktif hanya diam saja. Guru juga belum memberikan bimbingan dalam berdiskusi secara 

merata, guru belum memastikan benar tidaknya hasil kerja kelompok. Setelah selesai diskusi, 

setiap kelompok malaporkan hasil diskusinya dengan cara guru memanggil kelompok yang 

berwarna merah untuk mempresentasikan soal no.1 dan seterusnya untuk kelompok lainya. Pada 

saat itu terjadi saling melengkapi dan mengkoreksi kekurangan masing-masing kelompok. Untuk 

mengetahui pemahaman siswa, guru memberi soal tes untuk dikerjakan. 

Tabel 1  Data Hasil Evaluasi Belajar Siklus I 

Banyak 
siswa Total nilai Nilai Rata-rata Banyak siswa yang  

tuntas 
Persentasi 
ketuntasan 

32 2190 68,44 13 40 % 
 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa adalah 68,44. Dari 32 siswa yang 

mengikuti tes evaluasi terdapat 13 siswa yang tuntas belajar. 

Beberapa hal yang masih kurang dalam pembelajaran siklus I, baik guru maupun siswa adalah: (1) 

Peningkatan hasil belajar siswa belum maksimal. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi hanya 40% 

siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM (70). (2) Kurangnya guru dalam membimbing siswa 

mengkontruksikan dan menemukan fakta bangun ruang sisi lengkung. (3) Penggunaan alat peraga 

sebagai pemodelan belum memadai, (4) Siswa belum sepenuhnya dapat menghubungkan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. 

Proses Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran I, maka di lakukan cara-cara mengatasi kelemahan-

kelemahan yang terjadi dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered Head 

Together) di lengkapi dengan lembar kerja kelompok dan media yang kongkrit bola, tabung dan 

kerucut. Penggunaan lembar kerja kelompok di padukan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. Guru memberi pengarahan. Siswa di bagi menjadi 8 kelompok secara heterogen, tiap 

kelompok beranggotakan 4 siswa dan tiap siswa memiliki nomor tertentu, untuk tiap kelompok 

sama tapi untuk tiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa dengan nomor yang 

sama mendapat tugas yang sama. Masing-masing kelompok disediakan bangun ruang bola, tabung 
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dan kerucut. Selanjutnya siswa mengerjakan tugas sesuai dengan perintah lembar kerja kelompok. 

Siswa diminta untuk mencoba menemukan rumus luas permukaan bola, tabung dan kerucut, dan 

menggunakan rumus tersebut dalam pemecahan masalah. Setiap kelompok sudah mulai aktif 

karena sudah di bagi secara heterogen. Setelah waktu yang ditentukan sudah habis dan siswa sudah 

selesai mengerjakan lembar kerja kelompok, selanjutnya salah seorang siswa mewakili 

kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru memanggil salah satu kelompok  

untuk mempresentasikan soal no. 1, yaitu menemukan rumus luas permukaan bola, dan dilanjutkan 

oleh kelompok yang lain. Sebagai penguatan dan refleksi, hasil diskusi terbaik di beri penghargaan. 

Pada akhir pembelajaran siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Untuk mengetahui pemahaman, siswa diberi soal tes untuk dikerjakan. Selanjutnya guru 

mengoreksi jawaban siswa. 

Tabel 2  Data Hasil Evaluasi Belajar Siklus II 

Banyak 
siswa Total nilai Nilai Rata-rata Banyak siswa yang  

tuntas 
Persentasi 
ketuntasan 

32 2478 77,44 27 84 % 
 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa adalah 77,44. Dari 32 siswa yang 

mengikuti tes evaluasi terdapat 27 siswa yang tuntas belajar. 

Beberapa hal yang dapat dilihat dari perbaikan pembelajaran siklus II ini adalah: (1) Hasil belajar 

siswa meningkat terlihat pada evaluasi yang mendapat nilai diatas KKM ada 27 siswa, (2) 

Penyampaian tujuan pembelajaran sudah cukup baik, karena siswa sudah mulai mengerti dan 

paham dengan apa yang mereka terima dari proses pembelajaran tersebut. (3) Siswa sudah mulai 

menemukan dan mengkontruksi fakta bangun ruang dengan bantuan guru. (4) Alat peraga sebagai 

pemodelan sudah menggunakan benda kongkrit, sehingga pemahaman siswa tentang bangun ruang 

sisi lengkung lebih baik, (5) Diskusi sudah tampak aktif, karena jumlah anggota kelompok belajar 

sudah heterogen, (6) Siswa sudah mulai berani bertanya baik antar anggota kelompok maupun 

terhadap guru. (7) Refleksi sudah dilaksanakan dengan mencatat kesimpulan hasil belajar. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Nilai rata-rata dari 32 siswa adalah 77,44. 

Banyak siswa yang tuntas belajar atau yang mendapat nilai diatas KKM (70) terdapat 27 siswa 

dengan persentase 84 %.  Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

dengan menggunakan lembar kerja kelompok dapat meningkatkan hasil belajar materi menghitung 

luas permukaan bangun ruang sisi lengkung bola, tabung dan kerucut pada siswa kelas IX A 

semester I tahun ajaran 2014 – 2015 pada SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur.  
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Abstrak. Penelitian ini didasari rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep Matematika. Diduga 
kuat salah satu penyebabnya adalah pembelajaran masih terpusat pada guru. Bentuk pembelajaran 
seperti ini menyebabkan  kurangnya motivasi dalam belajar dan model pembelajaran yang 
digunakan guru kurang bervariasi. Jika siswa tidak termotivasi untuk belajar tentu akan 
mempengaruhi hasil belajarnya. Model pembelajaran Student Team Achivement Division (STAD) 
adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdidri 
dari 4-5 orang siswa yang bersifat heterogen dalam kemampuan akademik dan jenis kelamin. 
Pembelajaran kooperatif STAD merupakan salah satu model pembelajaran konstruktivis, oleh 
karena itu penyajiannya dikelas diupayakan agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri, 
pengetahuan selanjutnya dibangun oleh siswa dengan cara bekerja sama dengan teman dalam satu 
kelompok. Setiap siswa di tuntut untuk saling bekerjasama. Setidaknya ada tiga manfaat yang dapat 
diperoleh dalam pembelajaran kooperatif yaitu manfaat akademik, toleransi dan manfaat sosial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 1) Perbedaan siswa yang diajarkan dengan model 
koperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) memiliki hasil belajar lebih tinggi 
dibandingkan siswa yang diajarkan dengan model konvensional. 2) Perbedaan siswa yang motivasi 
belajarnya tinggi yang diajarkan dengan model koperatif tipe Student Team Achievement Division 
(STAD) hasil belajar lebih tinggi dibandingkan siswa yang motivasi tinggi  diajarkan dengan 
model konvensional. 3) Perbedaan siswa yang motivasi belajarnya rendah yang diajarkan dengan 
model koperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) hasil belajar lebih tinggi 
dibandingkan siswa yang motivasi rendah  diajarkan dengan model konvensional. 4) Interaksi 
antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar.Penelitian ini merupakan 
penelitian quasi eksperimen yang menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 
kontrol.penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan data motivasi belajar siswa 
diperoleh dari tes angket motivasi belajar. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
tes objektif bentuk pilihan ganda.penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 
kelompok eksperimen lebih baik dari pada kelompok kontrol. 
 
Kata kunci:  Pembelajaran Koperatif Tipe STAD, Motivasi Belajar 
 
PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas manusia di negara itu. Salah satu cara untuk 

mendapatkan kualitas manusia yang handal adalah melalui pendidikan. Sebab pendidikan 

memegang peranan yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat. Proses 

pendidikan melibatkan banyak aspek dalam suatu sistem pendidikan, mulai dari guru, siswa, 

kurikulum, model, strategi, media, sarana dan prasarana dan lain-lain. Seluruh aspek ini harus 

terintegrasi dan saling mendukung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
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dicita-citakan. Upaya untuk mencapai keberhasilan pendidikan kualitas pembelajaran juga terus di 

tingkatkan. Pembelajaran merupakan hasil sinergi dari tiga komponen pembelajaran utama yakni 

siswa, kompetensi guru, dan fasilitas pembelajaran.  

Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan komponen yang sangat penting. Hal ini 

disebabkan karena guru merupakan sumber pengetahuan yang akan menyajikan materi pelajaran. 

oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka guru diharapkan menjadi guru 

yang profesional baik secara akademik maupun non akademik. Guru harus menemukan alternatif 

yang harus diambil dalam proses belajar mengajar guna tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri 

dan sejalan dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

Pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru merupakan komponen terpenting dalam 

kesuksesan pembelajaran.apalagi pembelajaran matematika yang dianggap sulit untuk dipahami, 

proses pembelajaran di sekolah belum mampu meningkatkan pemahaman , dan ketertarikan siswa 

terhadap pelajaran matematika.guru sebagai salah satu komponen utama dalam proses 

pembelajaran diharapkan mampu menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga dapat 

merangsang siswa untuk aktif dan termotivasi untuk belajar. 

Menurut Sudjana (1996: 39) ” hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dalam diri dan 

faktor yang datang dari luar diri siswa”. Salah satu faktor dari luar diri siswa adalah motivasi. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan  yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Siswa yang termotivasi akan memperlihatkan minat, 

mempunyai perhatian dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, disamping siswa akan 

bekerja keras serta menyediakan waktu dalam tugas tersebut sampai tugas selesai. Dengan motivasi 

belajar yang tinggi dalam diri siswa akan menimbulkan semangat siswa dalam proses pembelajaran 

maka akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan hasil belajar siswa. 

Dari pengamatan yang penulis lakukan melalui observasi awal dengan mewawancarai 15 orang 

siswa kelas X SMAN 3 Kerinci tentang rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1 Hasil Observasi Pendahuluan Tentang Motivasi Belajar Siswa 

No Uraian Jumlah siswa 
(orang) Persentase (%) 
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1 Alasan sulit memahami materi pelajaran 
a. Penyampaian dari guru yang cepat 

dan kurang menarik 
b. Siswa tidak mau bertanya tentang 

materi yang dijelaskan guru 
c. Kurang konsentrasi 

 
 

4 
 

8 
3 

 
 

27 
 

53 
20 

No Uraian Jumlah siswa 
(orang) Persentase (%) 

2 Alasan siswa tidak mengerjakan latihan 
a. Kurang mengerti dengan materi 
b. Takut salah dengan jawaban sendiri 
c. Lebih cepat dengan menyalin latihan 

teman 
d. Betul salah tidak terlalu 

mempengaruhi nilai 

 
7 
2 
 

3 
 

3 

 
47 
13 
 

20 
 

20 
Sumber. Olahan data primer, 2015 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat dari 15 orang siswa menyatakan bahwa siswa sulit memahami pelajaran 

matematika, sehingga mereka kurang termotivasi dalam belajar. Mereka kurang semangat dalam 

mengerjakan latihan-latihan yang diberikan guru. Siswa yang serius dalam mengerjakan tugas 

hanya sedikit, yang lainnya menunggu jawaban dari teman. 

Salah satu upaya perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah 

dengan menggunakan model kooperatif. Model koperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama antara siswa dalam kelompok. Siswa bekerja dalam suatu tim untuk 

menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas atau mengerjakan untuk tujuan bersama. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: 

1. Perbedaan siswa yang diajarkan dengan model koperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) memiliki hasil belajar lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajarkan 

dengan model konvensional. 

2. Perbedaan siswa yang motivasi belajarnya tinggi yang diajarkan dengan model koperatif  tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) hasil belajar lebih tinggi dibandingkan siswa 

yang motivasi tinggi  diajarkan dengan model konvensional. 

3. Perbedaan siswa yang motivasi belajarnya rendah yang diajarkan dengan model koperatif  tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) hasil belajar lebih tinggi dibandingkan siswa 

yang motivasi rendah  diajarkan dengan model konvensional. 

4. Interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar.  

 
METODE PENELITIAN  
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Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yang menggunakan dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Sugiyono (2011: 86) quasi experiment digunakan karena pada 

kenyataan sulit mendapatkan kelompok kontrol yang dapat digunakan untuk penelitian (tidak dapat 

sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen). 

Kelas eksperimen diberi perlakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Penelitian ini  dilaksanakan 

pada kelas X SMA3 Kerinci Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

157 orang. Sementara sampel berjumlash masing-masing 32 orang siswa, Sampel di peroleh 

dengan teknik Random Sampling dengan menggunakan koin. Pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan rata-rata yang hampir sama atau mendekati. Gambar koin digunakan untuk 

menentukan kelas eksperimen dan koin angka digunakan untuk menentukan kelas kontrol. 

Data yang dikumpulkan merupakan data motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Data 

motivasi belajar siswa diperoleh dari tes angket motivasi belajar yang diberikan pada akhir 

pembelajaran pada materi yang diajarkan. Data hasil belajar siswa diperoleh dengan melakukan tes 

hasil belajar atau tes akhir setelah membahas materi yang diteliti. 

Instrumen hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes objektif  pilihan ganda. 

Instrumen tes hasil belajar disusun berdasarkan kompetensi dasar dari materi penelitian yang 

dilaksanakan. Sedangkan untuk motivasi belajar digunakan angket yang pernyataan-pernyataannya 

disusun berdasarkan indikator-indikator dituangkan dalam bentuk kisi-kisi. Sebelum tes diberikan 

pada siswa sebagai sampel penelitian maka dilakukan uji coba. Uji coba ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas. Pilihan jawaban responden terhadap angket yang 

diajukan menggunakan skala Likert. Menurut suharsimi arikunto (1991: 182).”Skala likert disusun 

dalam bentuk suatu pertanyaan dan diikuti oleh respon yang menunjukkan tinggkatan”. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap. Adapun alternatif jawaban yang digunakan dalam skala Likert 

penelitian yaitu untuk pernyataan positif, Selalu (SL) yang diberi skor 5, Sering (SR) yang diberi 

skor 4, Kadang-kadang (KD) yang diberi skor 3, Jarang (JR) yang diberi skor 2 dan Tidak Pernah 

(TP) yang diberi skor 1. Sedangkan untuk penyataan negatif,  Selalu (SL) yang diberi skor 1, 

Sering (SR) yang diberi skor 2, Kadang-kadang (KD) yang diberi skor 3, Jarang (JR) yang diberi 

skor 4 dan Tidak Pernah (TP) yang diberi skor 5. 

Instrumen disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) membuat kisi-kisi berdasarkan 

indikator variabel, 2) menyusun butir-butir pernyataan sesuai dengan indikator variabel, 3) 

melakukan analisis rasional untuk melihat kesesuaian dengan indikator beserta ketepatan dalam 

menyusun angket dari aspek yang diukur. Sedangkan hasil belajar dengan menggunakan tes 

objektif. Untuk butir-butir pernyataan pada instrumen disusun berdasarkan indikator-indikator yang 

tercakup dalam setiap konsep motivasi belajar yaitu: 
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1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin mekanis 

6. Dapat mempertahankan pendapat 

7. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

8. Selalu berusaha untuk berprestasi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model pembelajaran koperatif merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa secara langsung, siswa memahami 

sendiri pelajaran mendiskusikan pelajaran dengan teman-temannya sehingga dalam mendiskusikan 

suatu masalah siswa berusaha berfikir sendiri dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu guru 

menunjuk siswa tampil di depan kelas. Dalam konteks saling tukar pengetahuan mengajukan dan 

menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa, antar siswa dengan guru. Model 

pembelajaran koperatif dikembangkan untuk mencapai paling sedikit tiga tujuan penting yaitu 

prestasi akademik, toleransi dan pengembangan keterampilan sosial. 

Pada  model pembelajaran koperatif, guru tidak lagi berperan sebagai nara sumber satu-satunya, 

tetapi berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaraan 

berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokratis, sehingga dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk memperoleh informasi yang lebih banyak tentang materi yang dipelajari dan 

dapat meningkatkan keterampilan sosial sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat. 

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran 

kooperatif. Menurut Robert E. Slavin (2005:11) dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim belajar 

yang terdiri atas empat orang yang berbeda beda tingkat kemampuan, jenis kelamin,dan latar 

belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran,lalu sisa bekerja dalam tim mereka untuk 

memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran, selanjutnya semua siswa 

mengertjakan kuis mengenai materi secara sendidri-sendiri, dimana saat itu mereka tidak 

diperbolehkan untuk saling membantu. 

Menurut Slavin dalam Rusman (2010: 214) “Gagasan utama di belakang STAD adalah memacu 

siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang 

diajarkan guru”. Para siswa bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan kelompok, 

membuat mereka mengekspresikan norma-norma yang baik dalam melakukan apa pun yang 
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diperlukan untuk keberhasilan kelompok. Langkah-langkah model pembelajaran STAD adalah 

sebagai berikut : 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin di capai. 

2. Guru menyajikan materi sebagaimana biasanya. 

3. Siswa di bentuk dalam kelompok yang beranggota 4-5 orang berdasarkan pengelompokan 

heterogen. 

4. Mensosialisasikan kepada siswa tenteng model pembelajaran yang digunakan agar siswa 

mengenal dan memahaminya. 

5. Guru membagikan lembar kegiatan untuk masing-masing tim agar mereka menguasai materi. 

6. Guru membagikan soal-soal kuis individual,  siswa tidak perbolehkan untuk saling membantu 

dalam mengerjakan kuis. 

7. Evaluasi. 

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar dan yang memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar dapat tercapai.Jadi motivasi belajar itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

tetapi motivasi belajar itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat penting, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin melaksankan aktivitas belajar. Motivasi diperlukan dalam 

menentukan intensitas usah belajar bagi siswa.  fungsi motivasi belajar adalah sebagai penggerak 

yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Seorang siswa yang belajr dengan motivasi tinggi biasanya akan memperoleh hasil yag 

lebih baik dibandingkan siswa yang mempunyai motivasi rendah dalam belajar. 

 

Tabel 2 Data Hasil Belajar Keseluruhan 

No Statistik 
Hasil belajar 

kelompok 
eksperimen 

Hasil belajar 
kelompok 

kontrol 

Hasil belajareksperimen Hasil belajar 
kontrol 

Motivasi 
tinggi 

Motivasi 
rendah 

Motivasi 
tinggi 

Motivasi 
rendah 

1. Jumlah 2729 2354 1418 1311 1226 1128 
2. Rata-rata 85,28 73,56 88,63 81,94 76,63 70,30 
3. maksimum 100 94 100 100 94 81 
4. minimum 66 53 72 66 63 53 

 

Berdasarkan tabel di atas di peroleh  informasi secara keselurhan bahwa rata-rata hasil belajar 

matematika menggnakan model pembelajaran student team achievement devision lebih baik dari 

rata –rata hasil belajar matematika menggunakan model konvensional. Demikian pula rata-rata 

hasil belajar matematika siswa motivasi tinggi maupun motivasi rendah kelas eksperimen lebih 
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tinggi dari pada rata-rata hasil belajar matematika siswa motivasi tinggi demikian pula rata-rata 

hasil belajar siswa motivasi rendah  kelas kontrol. 

Dilihat dari temuan penelitian ini, baik model pembelajaran maupun motivasi belajar matematika 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Hal ini berarti masing-masing faktor model 

pembelajaran atau motivasi belajar tidak saling tergantung dan mempengaruhi yang menunjukkan 

kedua hal tersebut mempunyai posisi sendiri terhadap hasil belajar. Ada kalanya motivasi belajar 

siswa lebih menentukan hasil belajar namun disisi lain adakalanya model pembelajaran 

mempengaruhi hasil belajar siswa.hal ini berarti model pembelajaran dan motivasi belajar tidak 

saling berintekrasi tetapi kedua variabel ini sangant menentukan hasil belajar siswa. 

 
KESIMPULAN  

Dari pembahasan di atas dapat di simplkan bahwa hasil belajar matematika kelompok eksperimen 

lebih baik dari pada kelompok kontrol. 
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Abstrak. Permasalahan yang diupayakan pemecahannya dalam penelitian ini bersumber dari dua 
faktor yaitu guru dan siswa yang terjadi di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Permasalahan guru adalah 
masih mendominasi pelaksanaan pembelajaran, tidak berpusatkan pada siswa. Permasalahan siswa 
adalah aktivitas belajar, dan kemampuan berkomunikasi dalam mengikuti pembelajaran masih 
kurang serta hasil belajar Matematika rendah. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, tujuan 
penelitian ini adalah meningkatkan komunikasi matematik siswa SMP Negeri 5 Kota Jambi. 
Dengan Cara yang ditempuh dalam upaya perbaikan tersebut adalah menerapkan model 
pembelajaran PBL dalam pembelajaran Matematika. Penelitian ini menggunakan rancangan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) rencana tindakan, (2) 
pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi.Subjek penelitian adalah satu 
orang guru dan 38 orang siswa kelas VII E SMP Negeri 5 Kota Jambi tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2014. Data penelitian ini 
dikumpulkan dengan tes, angket, pedoman observasi, dan catatan harian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) komunikasi matematik siswa meningkat dari kategori ‘jawaban parsial’ 
pada siklus I, menjadi kategori ‘kompetensi dasar’ pada siklus II, (2) rencana pembelajaran (RP) 
yang disusun oleh guru, berkualitas ‘cukup baik’ pada siklus I dan ‘baik’ pada siklus II, (3) 
kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berkategori ‘baik’, (4) aktivitas 
belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu dari kategori ‘aktif’ pada siklus I, menjadi ‘sangat 
aktif’ pada siklus II, dan (5) Guru dan siswa, sama-sama memberikan tanggapan yang ‘sangat 
positif’ terhadap pelaksanaan tindakan. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan 
penelitian sebagian besar sudah dapat diatasi. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran PBL, Komunikasi Matematik 

 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil refleksi awal diketahui, ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 

5 Kota Jambi, yaitu (1) selama ini pelaksanaan pembelajaran Matematika di kelas VII SMP Negeri 

5 Kota Jambi, masih didominasi oleh guru.Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari Kurikulum 2013 

yang menghendaki sistem pembelajaran berpusatkan pada siswa (student center), (2) pembelajaran 

Matematika belum berlangsung secara bermakna, karena guru terlalu banyak memberikan 

bimbingan.Dengan demikian siswa belum terbiasa untuk belajar secara mandiri, (3) dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa cenderung bersikap pasif. Mereka menerima apa yang 
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disampaikan guru dan melakukan apa yang diminta oleh guru, (4) kegiatan pembelajaran yang 

dirancang oleh guru belum menekankan keterampilan siswa untuk melakukan komunikasi 

matematik sehingga siswa belum mampu mengungkapkan ide-idenya, baik secara lisan maupun 

tulis.dan (5) Dalam kegiatan pembelajaran belum berbasis masalah yang kontekstual lebih banyak 

dibahas masalah (soal-soal) yang sifatnya rutin atau masalah-masalah tertutup (close problems) 

yang hanya mempunyai satu jawaban yang benar atau soal-soal yang sudah jelas langkah 

penyelesaiannya. Berdasarkan masalah yang ditemukan ini, dilakukan penelitian dengan 

menerapkan model PBL.  

Model Problem Based Learning dilaksanakan melalui sistem belajar berkelompok sehingga terjadi 

komunikasi antara siswa dan siswa, siswa dan guru sehingga bimbingan yang dilakukan oleh guru 

hanya pada saat-saat yang diperlukan saja.Dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran bisa 

dikurangi dan siswa berusaha belajar dengan menemukan konsep/materi pelajaran secara mandiri. 

Komunikasi matematik siswa,  baik tertulis maupun lisan dilatih melalui pengerjaan LKS yang 

memuat masalah-masalah kontekstual. karena masalah yang disajikan menuntut siswa untuk mau 

mencari jawaban dari suatu permasalahan dengan berbagai cara dan memberikan argumentasi pada 

setiap langkah yang dikerjakan. Aktivitas belajar siswa berkembang karena materi yang dipelajari 

harus mereka temukan sendiri melalui kegiatan diskusi. Semua kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan tersebut sesuai dengan fase-fase dari pembelajaran model PBL. Dengan demikian, 

maka permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama ini diharapkan dapat dikurangisehingga 

akan bermuara pada hasil belajar siswa yang lebih baik dan lebih berkualitas. Penelitian ini 

difokuskan pada peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa.  

Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dan 

komunikasi. Melalui kegiatan pemecahan masalah, siswa akan berlatih untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematik. Kemampuan komunikasi matematik akan dilatihkan dalam 

fase-fase yang sesuai dengan model PBL, yaitu: Orientasi peserta didik terhadap masalah, 

Mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. 

Sebagai contoh: dalam membahas materi tentang Operasi Bilangan Bulat, siswa diberikan 

permasalahan sebagai berikut. ”Diberikan lima buah bilangan, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Dari lima buah 

bilangan tersebut, cobalah disusun beberapa pasangan bilangan yang terdiri dari tiga angka, 

sehingga jika pasangan bilangan yang kalian susun tersebut dikurangkan akan menghasilkan 

bilangan yang nilainya kurang dari 100. Lanjutkanlah membuat pasangan-pasangan bilangan yang 

lain”. Berdasarkan permasalahan yang diberikan ini, siswa mencoba melakukan eksperimen dengan 

mencoba membuat pasangan-pasangan bilangan sesuai dengan yang diinstruksikan dalam 

soal.Akan didapat banyak jawaban yang benar dari masing-masing siswa dan mereka bisa saling 
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mengoreksi dengan temannya. Bahkan mungkin muncul konsep bilangan negatif, atau temuan-

temuan lain yang tidak terduga.  

Tujuan penelitian ini secara umum adalah meningkatkan kompetensi komunikasi matematik siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Kota Jambi melalui implementasi model pembelajaran PBL. Secara 

eksplisit tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan kualitas kompetensi komunikasi matematik 

siswa dalam pembelajaran menggunakan model PBL (2) meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran menggunakan model PBL, (3) meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan  model PBL (4) mendeskripsikan tanggapan guru dan siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBL, (5) mendeskripsikan kendala-kendala yang 

dihadapi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL, dan (7) 

mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang 

dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL. 

Manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah (1) memberikan pengalaman 

kepada guru tentang cara menyusun RPP menggunakan model PBL, sehingga guru mempunyai 

kesiapan untuk melaksanakan model ini dalam pembelajaran selanjutnya, (2) memberikan 

pengalaman langsung kepada guru tentang prosedur pembelajaran menggunakan model PBL, 

sehingga guru mempunyai alternatif lain dalam rangka melakukan inovasi-inovasi pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, (3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kompetensi melakukan komunikasi matematik, dalam suasana belajar yang tidak 

membosankan, sehingga mereka merasa termotivasi untuk belajar Matematika selanjutnya dan 

tumbuh sikap positif terhadap Matematika, dan (4) sebagai bahan masukan bagi para teoretisi dan 

praktisi pendidikan dalam upaya mengembangkan kurikulum dan hasil belajar Matematika SMP. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester satu tahun ajaran 2013/2014, dengan pelaksanaan 

tindakan selama 4 bulan, dimulai pada awal tahun ajaran, yaitu pada bulan Juli dan berakhir bulan 

Oktober 2014. Lokasi penelitian adalah di SMP Negeri 5 Kota Jambi.Subjek penelitian ini adalah 

satu orang guru Matematika dan siswa kelas VII E SMP N 5 Kota Jambi sebanyak 38 orang. Objek 

penelitian adalah kemampuan guru menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran serta 

kemampuan siswa melakukan komunikasi matematik melalui penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena ingin memperbaiki kualitas pembelajaran 

yang bermuara pada peningkatan kualitas kinerja guru dan peningkatan kompetensi komunikasi 

matematik siswa. Dalam penelitian ini juga dikembangkan perangkat pembelajaran berupa LKS 

yang memuat kemampuan komunikasi matematik. LKS ini disusun secara kolaborasi antara guru 

 91 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

dan peneliti dengan tujuan agar dapat saling bertukar pengalaman dan pemahaman. Semua 

perangkat pembelajaran yang disusun mengacu pada model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL).  

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan meliputi (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi. Dalam penelitian ini, ada dua siklus 

penelitian dengan masing-masing siklus dilaksanakan selama dua bulan. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta teknik analisis 

datanya dapat dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1  Data dan Teknik Analisis Data 

No Jenis Data Instrumen Teknik Analasis Data 
1. Kompetensi komunikasi matematik siswa Tes  Analisis tes dan 

deskriptif 
2. Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran APKG  K13 Deskriptif 
3. Aktivitas belajar siswa  Lembar observasi Deskriptif 
4. Tanggapan guru dan siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Angket Deskriptif 
5. Kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa  Catatan harian Kualitatif 

6. Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
menangani masalah yang dihadapi 

 Catatan harian 
 Kualitatif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ditunjukkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2  Hasil Penelitian 

No. Komponen yang Dinilai Kategori/Capaian 
Siklus I Siklus II 

1. Kompetensi komunikasi matematik siswa Skor rerata: 1,78 
(jawaban parsial) 

Skor rerata: 2,26 
(kompetensi dasar) 

2. Kualitas RPP yang disusun oleh guru cukup baik baik 
3. Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran Baik baik  

4. Aktivitas siswa dalam pembelajaran Skor rerata: 19,98 
(aktif) 

Skor rerata:  24,15 
(sangat aktif) 

5. Prestasi belajar siswa -Skor rerata: 5,56 
-Ketuntasan: 13% 

-Skor rerata: 6,52 
-Ketuntasan: 29% 

6. Tanggapan siswa dan guru terhadap 
pelaksanaan tindakan -positif Sangat positif 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kompetensi komunikasi matematik siswa dan 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Kemampuan guru berada 

pada kategori baik pada siklus I dan II. Pada akhir siklus, guru dan siswa memberi tanggapan yang 

sangat positif.  
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Sebelum pelaksanaan tindakan, dilakukan sosialisasi kepada guru tentang model pembelajaran 

berbasis masalah (PBL). Sosialisasi ini dilakukan dengan jalan memberikan kesempatan kepada 

guru untuk mempelajari model pembelajaran ini secara teoritis terlebih dahulu. Setelah guru paham 

secara teoritis, maka peneliti memberikan contoh-contoh pembelajaran Matematika SMP dengan 

model pembelajaran berbasis masalah (PBL) melalui rekaman video. Kemudian, kegiatan 

sosialisasi ini dilanjutkan dengan mengadakan diskusi antara guru dan peneliti terkait dengan 

contoh-contoh rekaman pembelajaran tersebut dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan. 

Sebelum tindakan dimulai, timbul permasalahan dari guru, bahwa guru merasa agak pesimis untuk 

bisa melaksanakan model pembelajaran ini. Namun, dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari 

guru disertai dengan kolaborasi bersama peneliti, kemudian disepakati untuk menyusun perangkat 

pembelajaran (LKS) yang mendukung pelaksanaan tindakan ini. 

Pada siklus I, banyak kendala yang dialami dan dijumpai guru dalam melaksanakan model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) ini. Guru selalu saja merasa ‘belum mengajar’ kalau belum 

sempat menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada siswa. Hal ini mengakibatkan 

keterlibatan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih kurang. Anak-anak dilibatkan 

dalam kegiatan diskusi hanya pada saat mengerjakan soal-soal saja. Upaya penggalian konsep 

materi secara mandiri masih sangat kurang karena konsep yang dipelajari siswa sudah disampaikan 

secara langsung oleh guru. Siswa belum berani/belum mau mengungkapkan gagasan-gagasannya 

karena situasi untuk itu belum diciptakan oleh guru. Guru masih ragu-ragu dengan penyajian 

masalah terbuka. Siswa belum terbiasa belajar secara berkelompok. Setiap akan mencari 

kelompoknya, para siswa sangat ribut sehingga situasi kelas sangat gaduh. Waktu yang diperlukan 

untuk mencari kelompok masing-masing cukup banyak. Siswa belum bisa berdiskusi dalam 

kelompok masing-masing, sehingga masih banyak tampak dalam satu kelompok hanya beberapa 

siswa saja yang aktif bekerja, sementara siswa yang lainnya bermain-main dengan temannya. 

Penyajian masalah terbuka membingungkan siswa karena masalah yang mereka hadapi benar-benar 

merupakan hal yang baru. Dengan demikian, pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah 

(PBL) pada siklus I belum berlangsung secara efektif.  

Akibat dari belum efektifnya pelaksanaan model pembelajaran yang direncanakan, pada siklus I, 

hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, kalau dilihat keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, sudah tampak kemajuan yang cukup berarti walaupun, dari segi 

prestasi belajar yang dicapai, sebagian besar belum mencapai standard 75 sesuai KKM. 

Memperhatikan kekurangan-kekurangan serta beberapa keberhasilan yang dicapai pada siklus I, 

maka guru bersama peneliti sepakat untuk melaksanakan siklus II dengan melakukan beberapa 

perbaikan, yaitu (1) mengulang pembentukan kelompok dengan memperhatikan kemampuan 

akademik yang diperoleh dari hasil belajar yang dicapai pada siklus I, (2) penyajian masalah 
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terbuka yang dikaitkan dengan permasalahan praktis dan disajikan mulai dari permasalahan yang 

sederhana menuju yang lebih kompleks, hal ini sesuai dengan pendapat Shigeru Shimada. (1997). 

Pada siklus II, peneliti dan guru merasa sama-sama puas dengan situasi belajar yang tercipta. Anak-

anak sudah mulai bisa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Situasi kelas pada saat 

pembentukan kelompok tidak lagi ribut, karena mereka sudah terlatih. Dari sini peneliti dan guru 

berkesimpulan, bahwa mengubah cara belajar siswa memerlukan latihan yang cukup lama. Tetapi 

melihat perubahan cara belajar siswa dari cara-cara belajar sebelumnya, peneliti dan guru merasa 

sangat puas. Hal ini juga tampak dari angket yang disebarkan untuk siswa, hampir semua siswa 

memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap tindakan yang dilakukan. Beberapa komentar 

yang mereka sampaikan adalah cara belajar seperti ini agar terus dilakukan, karena mereka bisa 

saling berdiskusi dengan temannya, mereka merasa tidak tegang lagi kalau belajar Matematika 

karena situasinya sangat akrab, mereka tidak malu-malu lagi untuk bertanya baik kepada guru 

maupun kepada temannya, dengan diberikannya cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari 

membuat mereka semakin sadar bahwa materi Matematika yang dipelajari ternyata sangat berguna 

untuk kehidupan sehari-harinya.  

Melihat terjadinya perubahan cara belajar siswa seperti yang tersebut di atas, peneliti dan guru 

menganggap pelaksanaan penelitian ini sudah banyak memberikan hasil, walaupun dari segi 

prestasi belajar siswa masih banyak yang belum mencapai target yang ditetapkan. Belum 

tercapainya prestasi belajar seperti yang ditargetkan, tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. (a) Adanya miskonsepsi dari siswa yang sangat 

sulit untuk diubah, sebagai contoh pada waktu membahas materi Operasi Bentuk Aljabar. Siswa 

banyak yang keliru memahami konsep 3a. Sebagian siswa memahami bahwa 3a =  3 + a. Guru 

mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa dengan jalan mengandaikan variabel 

a tersebut dengan seekor binatang, misalnya dengan mengandaikan bahwa 3a tersebut adalah 3 

ayam, sehingga kalau diuraikan menjadi: 3 ayam = 1 ayam + 1 ayam + 1 ayam. Kesimpulannya 3a 

= a + a + a. Namun, setelah konsep tersebut mereka terapkan untuk menyelesaikan masalah/soal 

yang diberikan, maka kesalahan yang sama muncul kembali.   

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada kelas VII SMP Negeri 5 Kota Jambi adalah sebagai 

berikut. Pertama,kompetensi komunikasi matematik siswa mengalami peningkatan, dari kategori 

‘jawaban parsial’ pada siklus I menjadi kategori ‘kompetensi dasar’ pada siklus II. Kedua, 

rencanapelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru, berkualitas ‘cukup baik’ di siklus 

I dan berkualitas ‘baik’ di siklus II. Hal ini bisa dilihat dari RPP yang disusun sudah sesuai dengan 
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konsep penyusunan RPP berdasarkan K13. Ketiga,kemampuan guru mengelola kegiatan 

pembelajaran berkategori ‘baik’. Keempat, aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan, dari 

kategori ‘aktif’ pada siklus I, menjadi ‘sangat aktif’ pada siklus II. Kelima, guru dan siswa, 

memberikan tanggapan yang ‘sangat positif’ terhadap pelaksanaan tindakan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL). Keenam,kendala-kendala yang dijumpai dalam 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) adalah (1) 

Mengubah kebiasaan mengajar lama (pembelajaran yang berpusat pada guru) ke pembelajaran 

yang berpusat pada siswa agak sulit karena guru mempunyai anggapan, sebelum dapat 

menyampaikan materi secara langsung di depan kelas, merasa  belum mengajar, (2) Dalam 

mengelola pembelajaran dengan menerapkan sistem belajar berkelompok, agak sulit mengamati 

aktivitas belajar siswa secara keseluruhan, karena siswa terlalu banyak,dan (3) pada materi 

Matematika tertentu, memerlukan pemikiran yang lebih, agar bisa menyajikan masalah yang 

Kontekstual. Ketujuh, upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kegiatan pembelajaran adalah (1) melatih kebiasaan mengajar guru, yang 

berpusatkan pada siswa. Hal ini dilakukan antara lain dengan jalan melakukan diskusi bersama 

peneliti tentang pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah secara benar, melihat contoh-

contoh pembelajaran terkait dengan problem base learning melalui rekaman video, 

membangkitkan komitmen guru untuk melaksanakan model pembelajaran ini secara sungguh-

sungguh. (2) melaksanakan pembentukan kelompok siswa secara heterogen, baik dari segi 

kemampuan akademik maupun jenis kelamin, (3) mencari contoh-contoh penggunaan masalah 

kontekstual terkait materi-materi Matematika yang akan diajar, dan (4) Menyajikan masalah 

kontekstual dari bentuk yang sederhana terlebih dahulu, sampai ke bentuk yang lebih kompleks. 

Beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan pelaksanaan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBL)dalam pembelajaran Matematika, sebagai berikut. (1) Model pembelajaran berbasis 

masalah (PBL), hendaknya dilaksanakan dalam setting belajar koperatif agar siswa bisa saling 

berdiskusi dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

kelompoknya. (2) Penyajian masalah, hendaknya lebih banyak mengarah pada masalah kontekstual 

agar kreativitas berpikir siswa bisa berkembang. Hal ini agar dirancang lebih awal dan dipersiapkan 

dengan baik (bila perlu dirancang dalam LKS). (3) Penyajian masalah kontekstual hendaknya 

dimulai dari masalah yang sederhana, sampai siswa merasa tertantang dan tumbuh motivasi 

belajarnya, baru disajikan masalah yang lebih kompleks. (4) LKS hendaknya diberikan pada 

masing-masing siswa, agar mereka dapat berdiskusi lebih baik dan tidak terjadi saling tarik 

menarik LKS. (5) Guru dalam kegiatan pembelajaran hendaknya mengontrol kegiatan diskusi 

masing-masing kelompok dan memberi bantuan padasaat-saat yang diperlukan saja,dan (6) Waktu 

untuk mendiskusikan LKS hendaknya dibatasi, sesuaikan dengan waktu yang tersedia dan 

banyaknya materi yang dibahas. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk Geometri secara 
etnopedagogi matematik pada Rumah Adat Kajang Lako, yang merupakan rumah adat masyarakat 
Provinsi Jambi. Diharapkan dengan penelitian ini siswa dapat mengetahui khazanah budaya lokal 
sekaligus bisa memahami konsep-konsep matematika secara lebih sederhana. Penelitian kualitatif 
dengan metode deskripstif eksploratif ini dilakukann di Kota Jambi dengan fokus bentuk-bentuk 
dan ornamen rumah adat Kajang Lako. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Rumah Adat Kajang 
Lako jika dilihat dari sisi bentuk rumah dan pola ruang dari rumah tersebut menggambarkan 
bentuk-bentuk bangun datar yakni segitiga dan persegi panjang. Sedangkan dari sisi motif hias 
Rumah Adat Kajang Lako membentuk pola-pola lingkaran dan persegi. Hasil identifikasi ini dapat 
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika di kelas, demi memudahkan siswa 
untuk memahami konsep bangun datar dan lingkaran. Siswa diarahkan untuk mengamati bentuk 
rumah dan pola ruang serta motif hias, sembari mengaitkannya dengan konsep-konsep matematika.  
 
Kata kunci: Identifikasi, Etnopedagogi Matematik, Kajang Lako 

 
PENDAHULUAN 

Diakui atau tidak, matematika memang senantiasa menjadi momok bagi siswa. Matematika 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan menyebalkan. Persepsi ini kemudian meluas dan 

berdampak negatif pada siswa dalam mempelajari matematika. Akhirnya siswa benar-benar 

mengalami kesulitan mempelajari matematika dan kemampuan dalam bidang ilmu eksak ini 

menjadi sangat rendah. Padahal siapapun pasti mengakui bahwa matematika itu sangat penting. 

Segala aspek dalam hidup ini, baik bidang sosial, politik, budaya, apalagi ekonomi sangat 

berhubungan erat dengan matematika. Maka perlu ada upaya terus-menerus untuk mencari solusi 

bagaimana agar matematika menjadi hal yang menyenangkan dan dapat dipelajari dengan mudah 

oleh siswa, mengingat pentingnya ilmu ini bagi kehidupan dan masa depan mereka. 

Salah satu upaya untuk mendekatkan matematika pada siswa dan memudahkan mereka 

mempelajarinya adalah melalui jalur budaya. Paul Andrews (2010) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa aspek budaya memiliki banyak pengaruh terhadap prestasi siswa. 

Tampaknya jalur ini perlu untuk menjadi perhatian sebagai solusi memudahkan siswa mempelajari 

matematika. 
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Budaya didefinisikan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh 

dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku (Marvins, 1999). Parsudi Suparlan (1981) 

juga menyampaikan hal senada, bahwa budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang 

dihadapi, dan untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 149) menyebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, 

dan adat istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) 

manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan 

dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu dan lain-lain). Adapun ahli sejarah 

mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli Antropogi melihat kebudayaan 

sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan.  

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Untuk 

memudahkan pembahasan, Ernst Cassirer membaginya menjadi lima aspek: (1) Kehidupan 

Spritual; (2) Bahasa dan Kesustraan; (3) Kesenian; (4) Sejarah; dan (5) Ilmu Pengetahuan. Dari 

berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang 

akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau agasan yang terdapat dalam 

pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola 

perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya 

ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

Maka tak terbantahkan lagi bahwa budaya memang sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek 

kehidupan, termasuk jika dimanfaatkan untuk efektifitas pembelajaran matematika. Peran penting 

budaya ini bisa dimaksimalkan dalam model pembelajaran matematika. Model pembelajaran 

matematika dengan memperhatikan dan mengolahnya dari kekayaan budaya dikenal dengan 

sebutan etnopedagogi matematik. Dengannya diharapkan akan timbulkan pembiasaan 

pembelajaran yang positif, sehingga berefek pada kecerdasaran siswa. (Richard R. Skemp: 1971, 

15). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskripstif eksploratif, dengan 

menggunakan desain etnografi, yakni mengangkat tema budaya dan mengkajinya untuk 

pemanfaatan ilmu pengetahuan (John W. Creswel: 2011, 468). Dengan demikian hasil refleksi 

peneliti diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran matematika. 
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Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperhatikan empat kriteria, yaitu kredibelitas, 

transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmatibilitas (Lincoln dan Guba, 1984).  

Agar mampu menganalisis dengan penuh kritik situasi yang tengah dikaji, untuk kemudian 

melakukan berbagai abstraksi mengenai apa yang sesungguhnya tengah terjadi di lapangan, maka 

diperlukan pegangan teori. Sebab itu beberapa teori yang telah dikemukakan, semata-mata tidak 

untuk diuji, tetapi dimaksudkan untuk memaknakan realitas dan data yang ada. Dalam langkah 

analisis ini juga dilakukan pentahapan seperti yang diturakan oleh Miles dan Huberman (1984), 

yaitu mereduksi data, memaparkan bahan empirik, dan menarik kesimpulan serta 

memverifikasikan. Reduksi data dimaksudkan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan 

mentransformasikan daya yang masih kasar dari beberapa catatan di lapangan yang dilakukan sejak 

awal pengumpulan data. (N. Muhadjir: 1989, 23) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rumah Adat Kajang Lako 

Rumah adat di Jambi yang merupakan rumah tinggal orang Batin ini disebut Kajang Lako atau 

Rumah Lamo. Rumah ini berada di atas tiang (pile dwelling) karena sesuai dengan kondisi 

daerahnya yang banyak berawa dan sangat mudah digenangi air. (Rudini: 1992, 201).  

Bentuk bubungan Rumah Lamo seperti perahu dengan ujung bubungan bagian atas melengkung ke 

atas. Tipologi rumah lamo berbentuk bangsal, empat persegi panjang dengan ukuran panjang 12 m 

dan lebar 9 m. Bentuk empat persegi panjang tersebut dimaksudkan untuk mempermudah 

penyusunan ruangan yang disesuaikan dengan fungsinya, dan dipengaruhi pula oleh hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Rumah Adat Kajang Lako 

Sebagai suatu bangunan tempat tinggal, rumah lamo terdiri dari beberapa bagian, yaitu 

bubungan/atap, kasau bentuk, dinding, pintu/jendela, tiang, lantai, tebar layar, penteh, pelamban, 

dan tangga. Bubungan/atap biasa juga disebut dengan 'gajah mabuk,' diambil dari nama pembuat 

rumah yang kala itu sedang mabuk cinta tetapi tidak mendapat restu dari orang tuanya. Bentuk 

bubungan disebut juga lipat kajang, atau potong jerambah. Atap dibuat dari mengkuang atau ijuk 
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yang dianyam kemudian dilipat dua. Dari samping, atap rumah lamo kelihatan berbentuk segi tiga. 

Bentuk atap seperti itu dimaksudkan untuk mempermudah turunnya air bila hari hujan, 

mempermudah sirkulasi udara, dan menyimpan barang. 

Kasau Bentuk adalah atap yang berada di ujung atas sebelah atas. Kasau bentuk berada di depan 

dan belakang rumah, bentuknya miring, berfungsi untuk mencegah air masuk bila hujan. Kasou 

bentuk dibuat sepanjang 60 cm dan selebar bubungan. 

Dinding/masinding rumah lamo dibuat dari papan, sedangkan pintunya terdiri dari 3 macam. 

Ketiga pintu tersebut adalah pintu tegak, pintu masinding, dan pintu balik melintang. Pintu tegak 

berada di ujung sebelah kiri bangunan, berfungsi sebagai pintu masuk. Pintu tegak dibuat rendah 

sehingga setiap orang yang masuk ke rumah harus menundukkan kepala sebagai tanda hormat 

kepada si empunya rumah. Pintu masinding berfungsi sebagai jendela, terletak di ruang tamu. Pintu 

ini dapat digunakan untuk melihat ke bawah, sebagai ventilasi terutama pada waktu berlangsung 

upacara adat, dan untuk mempermudah orang yang ada di bawah untuk mengetahui apakah upacara 

adat sudah dimulai atau belum. Pintu balik melintang adalah jendela terdapat pada tiang balik 

melintang. Pintu itu digunakan oleh pemuka-pemuka adat, alim ulama, ninik mamak, dan cerdik 

pandai. (Ja’far Rassuh: 2007, 21-44).  

Adapun jumlah tiang rumah lamo adalah 30 terdiri dari 24 tiang utama dan 6 tiang palamban. 

Tiang utama dipasang dalam bentuk enam, dengan panjang masing-masing 4,25 m. Tiang utama 

berfungsi sebagai tiang bawah (tongkat) dan sebagai tiang kerangka bangunan. Lantai rumah adat 

dusun Lamo di Rantau Panjang, Jambi, dibuat bertingkat. Tingkatan pertama disebut lantai utama, 

yaitu lantai yang terdapat di ruang balik melintang. Dalam upacara adat, ruangan tersebut tidak bisa 

ditempati oleh sembarang orang karena dikhususkan untuk pemuka adat. Lantai utama dibuat dari 

belahan bambu yang dianyam dengan rotan. Tingkatan selanjutnya disebut lantai biasa. Lantai 

biasa di ruang balik menalam, ruang tamu biasa, ruang gaho, dan pelamban. 

Tebar layar, berfungsi sebagai dinding dan penutup ruang atas. Untuk menahan tempias air hujan, 

terdapat di ujung sebelah kiri dan kanan bagian atas bangunan. Bahan yang digunakan adalah 

papan. 

Penteh, adalah tempat untuk menyimpan terletak di bagian atas bangunan. Bagian rumah 

selanjutnya adalah pelamban, yaitu bagian rumah terdepan yang berada di ujung sebelah kiri. 

Pelamban merupakan bangunan tambahan/seperti teras. Menurut adat setempat, pelamban 

digunakan sebagai ruang tunggu bagi tamu yang belum dipersilahkan masuk. Sebagai ruang 

panggung, rumah tinggal orang Batin mempunyai 2 macam tangga. Yang pertama adalah tangga 

utama, yaitu tangga yang terdapat di sebelah kanan pelamban. Yang kedua adalah tangga penteh, 

digunakan untuk naik ke penteh. Rumah adat Kajang Lako terdiri dari 8 ruangan, meliputi 

pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik melintang, ruang balik 
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menalam, ruang atas/penteh, dan ruang bawah/bauman. Yang disebut pelamban adalah bagian 

bangunan yang berada di sebelah kiri bangunan induk. Lantainya terbuat dari bambu belah yang 

telah diawetkan dan dipasang agak jarang untuk mempermudah air mengalir ke bawah. 

 

Denah ruang Rumah Kajang Lako 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1. Tangga 
2. Pelamban 
3. Ruang gaho 
4. Ruang dapur 
5. Ruang masinding 
6. Bendul jati 
7. Ruang tengah 
8. Ruang balik melintang 
9. Ruang tidur anak gadis 
10. Ruang tidur orang tua 
11. Kamar makan 

 

Ruang gaho adalah ruang yang terdapat di ujung sebelah kiri bangunan dengan arah memanjang. 

Pada ruang gaho terdapat ruang dapur, ruang tempat air dan ruang tempat menyimpan. Ruang 

masinding adalah ruang depan yang berkaitan dengan masinding. Dalam musyawarah adat, 

ruangan ini dipergunakan untuk tempat duduk orang biasa. Ruang ini khusus untuk kaum laki-laki. 

Ruang tengah adalah ruang yang berada di tengah-tengah bangunan. Antara ruang tengah dengan 

ruang masinding tidak memakai dinding. Pada saat pelaksanaan upacara adat, ruang tengah ini 

ditempati oleh para wanita. 

Ruangan lain dalam rumah tinggal orang Batin adalah ruang balik menalam atau ruang dalam. 

Bagian-bagian dari ruang ini adalah ruang makan, ruang tidur orang tua, dan ruang tidur anak 

gadis. 

Selanjutnya adalah ruang balik melintang. Ruang ini berada di ujung sebelah kanan bangunan 

menghadap ke ruang tengah dan ruang masinding. Lantai ruangan ini dibuat lebih tinggi daripada 

ruangan lainnya, karena dianggap sebagai ruang utama. Ruangan ini tidak boleh ditempati oleh 

sembarang orang. Besarnya ruang balik melintang adalah 2x9 m, sama dengan ruang gaho. Rumah 

lamo juga mempunyai ruang atas yang disebut penteh. Ruangan ini berada di atas bangunan, 
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dipergunakan untuk menyimpan barang. Selain ruang atas, juga ada ruang bawah atau bauman. 

Ruang ini tidak berlantai dan tidak berdinding, dipergunakan untuk menyimpan, memasak pada 

waktu ada pesta, serta kegiatan lainnya. (Giyarto: 2008, 40) 

Bangunan rumah tinggal orang Batin ini dihiasi dengan beberapa motif ragam hias yang berbentuk 

ukir-ukiran. Motif ragam hias di sana adalah flora (tumbuh-tumbuhan) dan fauna (binatang). Motif 

flora yang digunakan dalam ragam hias antara lain adalah motif bungo tanjung, motif tampuk 

manggis, dan motif bungo jeruk. 

 

Motif bungo tanjung diukirkan di bagian depan masinding. Motif tampuk manggis juga di depan 

masinding dan di atas pintu, sedang bungo jeruk di luar rasuk (belandar) dan di atas pintu. Ragam 

hias dengan motif flora dibuat berwarna. Ketiga motif ragam hias tersebut dimaksudkan untuk 

memperindah bentuk bangunan dan sebagai gambaran bahwa di sana banyak terdapat tumbuh-

tumbuhan. 

 
Gambar 2 Motif ikan 

 

Adapun motif fauna yang digunakan dalam ragam hias adalah motif ikan. Ragam hias yang 

berbentuk ikan sudah distilir ke dalam bentuk daun-daunan yang dilengkapi dengan bentuk sisik 

ikan. Motif ikan dibuat tidak berwarna dan diukirkan di bagian bendul gaho serta balik melintang. 

(Dewi Indrawati: 2010). 

Identifikasi Bentuk Geometri pada Rumah Adat Kajang Lako 
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Dari uraian singkat tentang Rumah Kajang Lako di atas, dapat diidentifikasikan bahwa bentuk 

Rumah Kajang Lako mengandung unsur-unsur geometri, diantaranya adalah: 

1. Persegi Panjang 

Persegi panjang merupakan tipologi rumah Kajang Lako yang memiliki bentuk bangsal, berbentuk 

empat persegi panjang dengan ukuran panjang 12 m dan lebar 9 m. Bentuk empat persegi panjang 

tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan ruangan yang disesuaikan dengan 

fungsinya. Selain itu berdasarkan penelusuran sejarah, hal ini juga dipengaruhi oleh hukum Islam. 

Bentuk persegi panjang merupakan bentuk yang paling dominan pada rumah Kajang Lako. Bahkan 

bisa dikatakan semua ruang dalam rumah Kajang Lako berbentuk persegi panjang. Yakni 

Pelamban, Ruang gaho, Ruang dapur, Ruang masinding, Ruang tengah, Ruang balik melintang, 

Ruang tidur anak gadis, Ruang tidur orang tua dan Kamar makan.  

2. Segitiga 

Segitiga merupakan bentuk atap Rumah Kajang Lako. Atap yang dibuat dari mengkuang atau ijuk 

ini dianyam kemudian dilipat dua. Jika dilihat dari samping, atap rumah lamo kelihatan berbentuk 

segi tiga. Bentuk atap seperti itu dimaksudkan untuk mempermudah turunnya air bila hari hujan, 

mempermudah sirkulasi udara, dan menyimpan barang. 

3. Lingkaran 

Lingkaran mendominasi bentuk ragam hias rumah Kajang Lako. Bangunan rumah tinggal orang 

Batin ini dihiasi dengan beberapa motif ragam hias yang berbentuk ukir-ukiran. Baik motif ragam 

hias berbentuk flora (tumbuh-tumbuhan) maupun fauna (binatang), keduanya dominan 

mengandung unsur lingkaran. Pola lingkaran itu ada yang sempurna, ada pula yang berbentuk 

setengah lingkaran atau bentuk lingkaran yang tidak sempurna. 

4. Persegi 

Adapun bentuk persegi, terlihat pada pola ragam hias dalam bentuk motif Bungo Tanjung. Dalam 

ragam hias rumah Kajang Lako yang dibuat tidak berwarna dan diukirkan di bagian bendul gaho 

serta balik melintang ini menggambarkan pola persegi jika diperhatikan bentuk utuhnya secara 

keseluruhan. 

 
KESIMPULAN 

Dari uraian makalah ini dapat disimpulkan bahwa rumah Kajang Lako mengandung unsur-unsur 

matematika yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana dalam pembelajaran matematika. 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Rumah Adat Kajang Lako jika dilihat dari sisi bentuk rumah 

dan pola ruang dari rumah tersebut menggambarkan bentuk-bentuk bangun datar yakni segitiga dan 

persegi panjang. Sedangkan dari sisi motif hias Rumah Adat Kajang Lako membentuk pola-pola 

lingkaran dan persegi. 
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan pemahaman konsep mahasiswa. 
Mahasiswa kurang mampu dalam menyelesaikan soal berbentuk cerita (soal tidak rutin), apa 
masalahnya dan langkah-langkah apa yang harus dipilih untuk mencari solusi, serta menentukan 
pola-pola yang dapat dieksplorasi. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) diprediksi 
tepat dan perlu digunakan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis 
khususnya dalam pembelajaran Statistika Matematika I. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 1) Kemampuan pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan model 
pembelajaran PBL lebih tinggi dari pada mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 
konvensional. 2) Kemampuan pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang 
diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa berkemampuan awal 
tinggi yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 3) Kemampuan pemahaman konsep 
mahasiswa berkemampuan awal rendah  yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi 
daripada mahasiswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 
4) Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi 
kemampuan pemahaman konsep mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dalam bentuk Quasi Exprimental Design. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 
Tadris Matematika Semester V Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN IB Padang Tahun Ajaran 
2014/2015 yang terdiri dari dua kelas dan berjumlah 67 orang. Sampel diambil secara acak, kelas 
yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas A dan kelas  B sebagai kelas kontrol. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, 
yaitu: 1) Pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi 
daripada pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 2) 
Pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan model 
pembelajaran PBL lebih tinggi dari pada mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan 
pembelajaran konvensional. 3) Pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal rendah yang 
diajar dengan model pembelajaran PBL lebih rendah daripada pemahaman konsep mahasiswa 
berkemampuan awal rendah yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 4) Tidak terdapat 
interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi pemahaman 
konsep matematis mahasiswa. 
 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Pemahaman Konsep Matematis 
 
PENDAHULUAN  

Pada tujuan kurikulum matematika di Indonesia (Jihad, 2008:167), tercantum bahwa ada lima 

kemampuan matematis yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran matematika, yaitu 

pemecahan masalah (pemahaman konsep), penalaran (reasoning), komunikasi (communication), 
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penelusuran pola atau hubungan (connections), dan representasi (representation). Menurut 

Nasional Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000), dalam belajar matematika siswa 

dituntut untuk memiliki kemampuan: pemahaman, pemecahan masalah, komunikasi dan koneksi 

matematis.  

Statistika sebagai salah satu mata kuliah dasar pada Jurusan Matematika/Pendidikan Matematika 

merupakan cabang dari metode ilmiah yang berhubungan dengan pengumpulan data yang 

dikumpulkan dengan mencacah atau mengukur sifat-sifat dari populasi (Kendal dan Stuart: 1977 

dalam Tirta (2004)). Freund dan Walpole (1987) dalam Tirta (2004) melihat statistika sebagai 

“mengarahkan sains pengambilan keputusan di dalam ketidakpastian”. 

Statistika Matematika I adalah mata kuliah wajib di jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang. Tujuan mempelajari mata kuliah ini adalah agar 

mahasiswa mampu: 1) Memahami teori tentang peluang serta aplikasinya, 2) Memahami  

pengertian peubah acak dan distribusi peluangnya dalam pemecahan soal, 3) Menentukan harapan 

matematik serta aplikasinya dan 4) Memahami dan dapat menentukan beberapa distribusi peluang. 

Berdasarkan pengalaman selama mengajar Statistika Matematika I  di Jurusan Tadris Matematika 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang, ditemukan indikasi bahwa lemahnya 

kemampuan pemahaman konsep mahasiswa. Mahasiswa kurang mampu dalam menyelesaikan soal 

berbentuk cerita (soal tidak rutin), yaitu memecahkan masalah matematika yang terkait dengan 

dunia nyata. Mahasiswa kesulitan dalam menentukan apa yang diketahui, dan apa masalahnya. 

Langkah-langkah apa yang harus dipilih untuk mencari solusi. Mahasiswa lebih senang jika 

diberikan soal rutin, yang jelas apa yang diketahui, tinggal dimasukkan dalam rumus yang sudah 

mereka hafal, tanpa harus menginterpretasikan soal terlebih dahulu. Kondisi ini menandakan 

bahwa kemampuan pemahaman konsep mahasiswa masih sangat rendah. Hal ini diduga akibat 

pendekatan konvensional yang selama ini dipakai oleh dosen, mengakibatkan mahasiswa 

tergantung pada prosedur hafalan untuk memecahkan masalah, mengikuti pola dan model prosedur 

yang sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen atau dalam buku teks, sehingga ketika 

mahasiswa dihadapkan dengan soal lain yang tidak sama dengan contoh, mahasiswa kesulitan 

untuk memecahkannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang mahasiswa, diperoleh informasi bahwa  

mahasiswa menyadari bahwa Statistika Matematika I sangat penting untuk dipelajari, tetapi mereka 

mengalami kesulitan, terutama jika soal yang diberikan berupa soal cerita (soal pemahaman 

konsep). Sehingga mereka mengganggap Statistika Matematika I itu sulit untuk dipecahkan. Hal ini 

mengakibatkan sikap yang kurang positif terhadap Statistika Matematika I. Padahal masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari permasalahan statistika dan matematika. 

106  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

Problem based learning (PBL) merupakan pembelajaran yang selalu dimulai dan berpusat pada 

masalah. Di dalam PBL, mahasiswa dapat bekerja berkelompok atau individu. Mahasiswa harus 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui serta belajar untuk memecahkan 

suatu masalah. Pemahaman konsep sangat diperlukan agar mahasiswa terbiasa berfikir kritis 

sehingga bermanfaat dalam proses penyelesaian masalah. Untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika, pemahaman konsep merupakan kunci utamanya. Tanpa 

memahami konsep, mahasiswa tentunya tidak bisa memecahkan permasalahan yang ada.  

Banyak penelitian yang telah membahas tentang PBL ini, diantaranya Losita Sari (2008) dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Pemecahan Masalah di Perguruan Tinggi”. Mellita Dina 

(2008) dengan judul “Metode Pembelajaran Peer Teaching dan Problem Based-Learning untuk 

Memotivasi Sosialisasi dalam Kelas pada Pembelajaran Statistika”. Hamid (2010) diperoleh 

temuan bahwa pelaksanaan proses perkuliahan mekanika pada semester pendek berdasarkan pada 

masalah (PBL) dengan pendekatan kooperatif dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran. Tatang Herman (2007) yang berjudul “Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Matematika Tingkat Tinggi Siswa Sekolah Menengah 

Pertama”. Model pembelajaran yang tepat perlu digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

pemahaman konsep mahasiswa. Kemampuan pemahaman konsep memiliki peranan yang penting 

dalam menunjang keberhasilan mahasiswa, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Pada Mata Kuliah Statistika Matematika I Mahasiswa Tadris Matematika 

IAIN Imam Bonjol Padang”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kemampuan pemahaman konsep 

mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional? 2) Apakah kemampuan pemahaman konsep mahasiswa 

berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi daripada 

mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan pembelajaran konvensional? 3) Apakah 

kemampuan pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan model 

pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa berkemampuan awal rendah yang diajar 

dengan pembelajaran konvensional? 4) Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan 

kemampuan awal dalam mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep mahasiswa?  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kemampuan pemahaman konsep mahasiswa 

yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 2) Kemampuan pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal 

tinggi yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa 

berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan pembelajaran konvensional.                  3) 
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Kemampuan pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal rendah  yang diajar dengan 

model pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa berkemampuan awal rendah yang diajar 

dengan pembelajaran konvensional. 4) Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan 

kemampuan awal dalam mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep mahasiswa. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk Quasi Exprimental Design. 

Sesuai dengan penelitian tersebut maka penelitian menggunakan dua kelas yaitu kelas eksprimen 

dan kelas kontrol. Kelas eksprimen adalah kelas yang sengaja diberi seperangkat perlakuan yaitu 

penggunaan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan rancangan yang digunakan, maka hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini terlihat pada Tabel 1  berikut. 

Tabel 1 Hubungan antara Variabel Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, Model 
Pembelajaran dan Kemampuan Awal Mahasiswa 

Kelas 
 

Kemampuan Awal 
Eksperimen 

(Y 1) 
Kontrol 

(Y 2) 
Tinggi   (X 1) X 1 Y 1 X 1 Y 2 

Rendah (X 2) X 2 Y 1 X 2 Y 2 

Keterangan: 

X 1 : Mahasiswa berkemampuan awal tinggi 
X 2 : Mahasiswa berkemampuan awal rendah 
Y 1 : Pemahaman konsep mahasiswa dengan model 

pembelajaran PBL 
Y 2 : Pemahaman konsep mahasiswa dengan pembelajaran 

konvensional 
X 1 Y 1 
 

: Pemahaman konsep mahasiswa yang berkemampuan 
awal tinggi yang diajar dengan model PBL 

X 2 Y 1 : Pemahaman konsep mahasiswa yang berkemampuan 
awal rendah yang diajar dengan model PBL 

X 1 Y 2 : Pemahaman konsep mahasiswa yang berkemampuan 
awal tinggi yang diajar dengan model pembelajaran 
konvensional 

X 2 Y 2 : Pemahaman konsep mahasiswa yang berkemampuan 
awal rendah yang diajar dengan model pembelajaran 
konvensional 

 

Populasi sekaligus sampel (total sampling) dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Tadris 

Matematika Semester V Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN IB Padang Tahun Ajaran 

2014/2015 yang terdiri dari dua kelas dan berjumlah 67 orang, yaitu kelas A, 31 orang dan Kelas B, 

36 orang. Berdasarkan nilai tes kemampuan awal telah dibuktikan bahwa kedua kelas berdistribusi 

normal, homogen dan mempunyai kesamaan rata-rata. Karena rata-rata kelompok mahasiswa dari 
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kedua kelas tidak berbeda, sehingga sampel dapat diambil secara acak. Kelas yang dipilih sebagai 

kelas eksperimen adalah kelas A dan kelas  B sebagai kelas kontrol. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan awal dan tes kemampuan 

akhir. Tes akhir diberikan untuk melihat pemahaman konsep mahasiswa. Untuk melakukan uji 

hipotesis  maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji homogenitas variansi kedua kelompok 

data. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka teknik yang digunakan dalam menganalisis 

data untuk menguji hipotesis 1, 2, 3 adalah dengan uji t dan hipotesis 4 dengan anava dua arah. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

1) Hipotesis pertama  
        H 0 :  𝜇 Y 1  =  𝜇 Y 2 

        H 1 :  𝜇 Y 1  >  𝜇 Y 2 

2) Hipotesis kedua  
        H 0 :  𝜇  X 1 Y 1  =  𝜇  X 2 Y 1 

       H 1 :  𝜇  X 1 Y 1  >  𝜇  X 2 Y 1 

3) Hipotesis ketiga  
  H 0 :  𝜇  X 1 Y 2  =  𝜇  X 2 Y 2 

  H 1 :  𝜇  X 1 Y 2  >  𝜇  X 2 Y 2 

4) Hipotesis keempat  
        H 0 :  𝜇 X 1 Y 1  = 𝜇 X 1 Y 2  = 𝜇 X 2Y 1  = 𝜇 X 2 Y 2 

        H 1 : Sekurang-kurangnya salah satu rata-ratanya berbeda 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data tentang hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa kelas eksprimen dan 

kelas kontrol baik yang berkemampuan awal tinggi maupun yang berkemampuan awal rendah 

diperoleh setelah dilaksanakan tes akhir. Pada Tabel 2 disajikan data hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis mahasiswa kelas eksprimen dan kelas kontrol. 

Tabel 2  Distribusi Hasil Tes Kemampuan Awal Pemahaman Konsep Kelas Eksprimen dan Kelas 
Kontrol 

Kelas 
Kemampuan Awal 

Pemahaman 
Konsep 

N X maks X min 
Rata-
rata Simp. Baku 

Eksperimen Tinggi dan  
Rendah 31 84 60 74,55 6,29 

Kontrol Tinggi 
Rendah 36 91 49 69,38 11,72 

Jumlah 67  

Eksperimen Tinggi 15 83 65 74,27 5,04 
Rendah 16 84 60 74,81 7,43 

Jumlah 31  

Kontrol Tinggi 17 88 50 66,71 10,06 
Rendah 19 91 49 71,65 12,78 

Jumlah 36  
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Berdasarkan Tabel 2 rata-rata pemahaman konsep mahasiswa yang menggunakan model 

pembelajaran PBL lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman konsep mahasiswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan data simpangan baku maka nilai 

pemahaman konsep mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran PBL lebih homogen 

dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional. Skor maksimum 

pemahaman konsep untuk kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen. Skor 

minimum pemahaman konsep untuk kelas eksprimen lebih tinggi daripada skor minimum 

mahasiswa  kelas kontrol. 

Rata-rata tes pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi kelas eksperimen lebih 

tinggi dari mahasiswa berkemampuan awal tinggi kelas kontrol. Berdasarkan data simpangan baku 

maka skor tes pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi kelas eksperimen lebih 

homogen dibandingkan skor tes mahasiswa berkemampuan awal tinggi kelas kontrol. Skor 

maksimum mahasiswa berkemampuan awal tinggi kelas eksperimen lebih rendah dari mahasiswa 

berkemampuan awal tinggi kelas kontrol dan skor maksimum mahasiswa berkemampuan awal 

rendah kelas eksperimen lebih tinggi dari mahasiswa berkemampuan awal rendah kelas kontrol. 

Persyaratan pengujian hipotesis statistik adalah dilakukannya uji prasyarat analisis. Data yang 

dianalisis adalah hasil tes pemahaman konsep mahasiswa dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL dan pembelajaran konvensional, kelompok mahasiswa berkemampuan awal 

tinggi maupun kelompok mahasiswa berkemampuan awal rendah pada kelas eksprimen dan kelas 

kontrol. Uji persyaratan analisis yang pertama dilakukan yaitu uji normalitas dengan menggunakan 

analisis SPSS menurut Kolmogrov-Smirnov. 

Uji normalitas dilakukan terhadap nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa 

kelas eksprimen dan mahasiswa kelas kontrol, baik yang berkemampuan awal tinggi maupun yang 

berkemampuan awal rendah.  Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3  Uji Normalitas terhadap Nilai Tes Kemampuan Pemahaman Konsep  Menggunakan Uji 
Kolmogorov Smirnov 
 

Kemampuan 
Matematis Kelas Kemampuan 

Awal df Signifikansi 

Pemahaman 
Konsep 

Eksprimen Tinggi dan 
Rendah 

31 0,109 
Kontrol 37 0,200 

Eksprimen Tinggi 15 0,200 
Kontrol 17 0,200 

Eksprimen 
Rendah 

16 0,106 
Kontrol 20 0,200 
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Berdasarkan Tabel 3 diperoleh bahwa nilai signifikansi semua data   0,05  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal yaitu untuk:  

1)   Nilai tes pemahaman konsep mahasiswa kelas eksprimen dan kelas kontrol 

2)   Nilai tes pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi kelas eksprimen dan kelas 

kontrol 

3)  Nilai tes pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal rendah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Uji persyaratan analisis yang dilakukan selanjutnya adalah uji homogenitas variansi dengan 

menggunakan analisis SPSS menurut uji Levene. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4  Uji Homogenitas terhadap Nilai Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Mahasiswa 
Menggunakan Uji Levene 

 
Kemampuan 

Matematis Kelas Kemampuan 
Awal df1 df2 Signifikansi 

Pemahaman 
Konsep 

Matematis 

Eksprimen 
Kontrol 

Tinggi 
Rendah 1 66 0,06 

Eksprimen 
Kontrol Tinggi 1 

 30 0,08 

Eksprimen 
Kontrol Rendah 1 34 0,054 

 

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh bahwa nilai signifikansi semua data  0,05 ,  maka dapat 

disimpulkan data mempunyai variansi yang homogen yaitu untuk: 1) nilai tes pemahaman konsep 

mahasiswa kelas eksprimen dan kelas kontrol, 2) nilai tes pemahaman konsep mahasiswa 

berkemampuan awal tinggi kelas eksprimen dan kelas kontrol, 3) nilai tes pemahaman konsep 

mahasiswa berkemampuan awal rendah kelas eksprimen dan kelas kontrol.  

Berdasarkan uji persyaratan analisis, setiap kelompok data berdistribusi normal dan homogen. 

Berdasarkan desain penelitian eksprimen yang digunakan dalam penelitian ini, maka uji statistik 

yang digunakan untuk hipotesis 1, 2, 3 dengan menggunakan uji t dan hipotesis ke 4 dengan 

menggunakan anava dua arah. Pengolahan uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan SPSS. Hasil perhitungan dengan uji t dapat dilihat dalam Tabel 5. 

Tabel 5  Uji Hipotesis terhadap Nilai Tes Kemampuan Matematis Menggunakan Uji t 

Kemampuan 
Matematis Kelas Kemampuan 

Awal df Signifikansi 

Pemahaman 
Konsep 

Eksprimen 
Kontrol 

Tinggi 
Rendah 66 0,024 

Eksprimen 
Kontrol Tinggi 30 0,013 
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Eksprimen 
Kontrol Rendah 34 0,387 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada Tabel 5 diperoleh signifikansi < 0,05 untuk kemampuan 

pemahaman konsep kelas eksperimen dan kontrol secara umum dan untuk mahasiswa kemampuan 

awal tinggi. Sedangkan untuk mahasiswa kemampuan awal rendah nilai signifikansi > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa:  

1)  Pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi 

daripada pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional (H 1 

diterima). 

2)  Pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan model 

pembelajaran PBL lebih tinggi daripada pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal 

tinggi yang diajar dengan pembelajaran konvensional (H 1  diterima). 

3)  Pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan model 

pembelajaran PBL lebih rendah daripada pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal 

rendah yang diajar dengan pembelajaran konvensional (H 1  ditolak). 

Hasil perhitungan uji Anava Dua Arah untuk hipotesis 4 dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil Uji Anava Dua Arah untuk Interaksi antara Model  Pembelajaran 
danKemampuanAwal terhadap Pemahaman Konsep 

 
 Jumlah kuadrat Df F Signifikansi 
Kemampuan awal 126,642 1 1,372 0,246 
Model Pembelajaran  483,166 1 5,235 0,025 
K. Awal * Model 81,284 1 0,881 0,352 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji Anava Dua Arah pada Tabel 6 diperoleh nilai signifikansi 0,352. 

Oleh karena signifikansi > 0,05, maka H 0  diterima atau tidak terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dan kemampuan awal terhadap pemahaman konsep. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, 

yaitu: 

1. Pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih tinggi 

daripada pemahaman konsep mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

2. Pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan model 

pembelajaran PBL lebih tinggi daripada mahasiswa berkemampuan awal tinggi yang diajar 

dengan pembelajaran konvensional. 
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3. Pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal rendah yang diajar dengan model 

pembelajaran PBL lebih rendah daripada pemahaman konsep mahasiswa berkemampuan awal 

rendah yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

4. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal dalam 

mempengaruhi pemahaman konsep matematis mahasiswa. 
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Abstrak.  Penelitian ini merupakan studi pendahuluan tentang  pengembangan  bahan ajar 
matematika realistik  yaitu tradisi masyarakat  kerinci berupa tradisi melemang serta untuk 
mengetahui kualitas dari bahan ajar  matematika yang dihasilkan. Model pengembangan yang 
digunakan adalah model pengembangan prosedural yaitu bersifat deskriptif mengariskan langkah-
langkah yang harus diikuti untuk menghasilakan produk sehingga penelitian ini bertujuan (1) 
Untuk menghasilkan bahan ajar matematika yang menggunakan tradisi melemang untuk 
memfasilatasi  siswa memahami konsep tabung  serta layak digunakan dalam kegiatan  belajar 
matematika di kelas. (2) Mengetahui kualitas bahan ajar  matematikapada materi tabung dan (3) 
Menegetahui respon siswa terhadap bahan ajar dengan menggunakan kegiatan melemang untuk 
menjelaskan koansep tabung. Materi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Tabung untuk 
siswa kelas IX semester 2 SMPN 4 Kota Jambi. Produk pengembangan bahan ajar  ini 
dikembangkan dengan mengikuti model desain sistem pembelajaran berorientasi sistem (system 
oriented model) yakni model ADDIE. Model ini terdiri dari lima tahap utama yakni Analysis, 
Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Berdasarkan model pengembangan 
ADDIE, maka prosedur dalam penelitian ini dibagi dalam 5 tahap. Adapun tahapan tersebut adalah 
sebagai berikut: 1) analisis (analysis), 2) desain (design), 3) pengembangan (development), 4) 
penerapan (implementation), dan 5) evaluasi (evaluation). Prosedur pengembangan mengadaptasi 
dari model penelitian dan pengembangan (research and development, R&D) yang dikembangkan 
oleh Borg dan Gall yang meliputi tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap uji coba. 
Bahan ajar matematika dengan menggunakan tradisi melemang  dikembangkan dengan memuat  
prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi: (a) prinsip relevansi, (b) 
konsistensi, dan (c) kecukupan. Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan 
memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip 
konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus 
dikuasai siswa. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam 
membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Penelitian ini telah berhasil 
mengembangakan bahan ajar matematika dengan menggunakan tradisi melemang untuk 
menjelaskan konsep tabung, bahan ajar yang  dihasilkan mempunyai kualitas sangat baik sehingga 
layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci : Bahan ajar, Tradisi Melemang, Tabung  
 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data hasil observasi yang dilaksanakan pada siswa Semester 2 kelas IX pada 

SMPNegeri 4 Kota Jambi, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses pembelajaran 
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matematika yang tentu berimbas pada hasil belajar siswa. Selama proses pembelajaran matematika 

berlangsung, siswa cenderung diam dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyan yang diajukan guru, 

sehingga belum menunjukkan kepemahaman siswa akan materi yang diberikan. Kedua, saat 

melakukan pembelajaran praktek atau kontekstual sekalipun siswa cenderung main-main, tidak 

fokus pada praktek yang dilakukan, padahal pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan dengan 

permainan-permainan yang memudahkan siswa menerima materi pelajaran. Siswa hanya senang 

saat melakukan praktek namun belum dapat mengaitkan hasil praktek dengan materi yang sedang 

dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak tertarik pada materi pelajaran karena matematika 

dimata siswa adalah mata pelajaran yang sulit dipelajari. 

Penguasaan bahan ajar oleh peserta didik merupakan salah satu indikator pembelajaran dikatakan 

berhasil. Oleh karena itu, konsep, isi, ide dan bentuk perwajahan dari bahan ajar menjadi perhatian 

utama dalam membangun motivasi serta prestasi siswa dalam belajar. Bahan ajar sendiri menurut 

Mulyasa (2006: 31) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus 

dipelajari oleh peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Begitu pula 

yang dipaparkan oleh Dick & Carey (2005: 229) bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi/ 

substansi pelajaran (teaching material) yang penyusunannya sistematis serta menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembalajaran.  

Pannen dan Purwanto (2001: 14) menjelaskan bahwa bahan ajar berbeda dengan buku teks, 

perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada format, tata letak dan perwajahannya, tetapi juga 

pada orientasi dan pendekatan yang digunakan. Buku teks biasanya berorientasi pada struktur dan 

urutan berdasarkan ilmu (content oriented) yang diperuntukkanbagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Selain itu, penggunaan buku teks memerlukan pendamping yang berperan sebagai 

penerjemah substansi materi dari buku tersebut kepada peserta didik.Sebuah bahan ajar paling tidak 

mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) petunjuk belajar, (2) kompetensi yang ingin dicapai, (3) 

informasi yang mendukung, (4) latihan–latihan, (5) petunjuk kerja, dapat berupa LKS, dan (6) 

evaluasi (Majid, 2010: 183).  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dialami pada siswa kelas IX SMPN 4 Kota Jambi adalah: 

(1) Siswa kurang tertarik dengan suasana pembelajaran yang monoton. (2) Rendahnya keinginan 

siswa untuk menguasai pembelajaran matematika. (3) Belum semua pendidik kreatif dan inovatif 

dalam merancang bahan ajar matematika. Maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik dan tradisi masyarakat serta lingkungan siswa sehingga 

diharapkan kesulitan yang dihadapi siswa dalam pemahaman matematika dapat teratasi dan 

pembelajaran yang berupa permainan tidak hanya dianggap siswa sebagai proses bermain-main 

saja, namun ada pembelajaran bermakna yang akan terus diingat oleh siswa. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah studi pendahuluan merancang bahan ajar dari tradisi 

masyarakat yaitu tradisi melemang mampu menanamkan konsep matematika dengan baik 

khususnya materi tabung, dan mengetahui dapat tidaknyabahan ajar dengan tradisi melemang  

sesuai dengan karakteristik siswa ini dapat meningkatakan prestasi belajar matematika.Pada 

dasarnya yang diharapkan dari sebuah penelitian adalah segi kegunaannya, baik bagi peneliti, orang 

lain atau umum dan apabila penelitian ini terbukti, diharapkan agar penelitian ini berguna untuk 

siswa, guru, instansi pendidikan serta dunia pendidikan dengan harapan penelitian ini hendaknya 

dapat memberikan arah dan pedoman tentang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 

taradisi masyarakat dilingkungan peserta didik. 

 
METODE PENELITIAN 

Produk pengembangan bahan ajar cetak ini dikembangkan dengan mengikuti model desain sistem 

pembelajaran berorientasi sistem (system oriented model) yakni model ADDIE.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Pengembangan ADDIE  

Berdasarkan model pengembangan ADDIE, makaprosedur dalam penelitian ini dibagi dalam 5 

tahap. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1) analisis (analysis), 2) desain (design), 3) 

pengembangan (development), 4) penerapan (implementation), dan 5) evaluasi (evaluation).  

Pada tahap ini dipilih dua orang ahli yaitu ahli materidan ahli teknologi pembelajaran serta dua 

orang guru bidang studi. Dalam tahap uji coba produk, pengembang akan berkerjasama dengan 

teman sejawat dan siswa dengan tujuan memperoleh data mengenai produk yang dikembangkan. 

Dengan melakukan tiga uji coba yakni uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan  uji coba 

lapangan. Subjek uji coba keseluruhan pada pengembangan bahan ajar ini adalah siswa SMPN 4 

Kota Jambi. 

Penarikan kesimpulan dan rekomendasi penarikan kesimpulam dalam penelitian ini dapat 

dilakukan setelah melakukan tahap-tahap penulisan. Tahap-tahap penulisan tersebut antara lain: 

1.1 Mengkaji data tentang berbagai media pembelajaran matematika khususnya tabung dan 

teknologi yang berkembang saat ini  

1. Analysis 

2. Design 

3. Development and Implementation 

4. Evaluation 
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1.2 Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan topik yang sedang dikaji dalam penelitian 

ini. 

1.3 Membuat rumusan masalah sesuai dengan fokus-fokus permasalahan yang dikaji dan 

dianalisis. 

1.4 Mengumpulkan teori-teori yang terkait dengan fokus permasalahan yang diangkat sebagai 

bahan acuan guna mendukung ketajaman analisis permasalahan yang ada. 

1.5 Menyusun metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian. 

1.6 Menganalisis dan membahas penelitian “ Pengembangan bahan ajar  matematika 

menggunakan tradisi melemang pada materi tabung” Sebagai  Pembelajaran Matematika 

Berbasis  

1.7 Menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada. 

1.8 Merekomendasikan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. 

 

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, jenis data pada pengembangan ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif dihimpun dari hasil penilaian, masukan, tanggapan, kritik dan saran 

perbaikan. Sedangkan data kuantitatif dihimpun dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh 

untuk penelitian dan pengembangan ini diambil dengan menggunakan instrumen penelitian yang 

berupa angket. Angket ini digunakan untuk memperoleh data berupa saran perbaikan produk bahan 

ajar yang dikembangkan. Saran perbaikan dan kelayakan bahan ajar diperoleh dari tim ahli (tahap 

validasi) maupun dari teman sejawat dan siswa (uji coba perorangan, kelompok kecil, dan 

lapangan). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS KEBUTUHAN 

Di dalam ensiklopedia evaluasi yang disusun oleh Anderso, dkk., analisis kebutuhan diartikan 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus 

menentukan prioritas diantaranya (Suharsimi, 2008). Dalam konteks pendidikan dan program 

pembelajaran, kebutuhan diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan 

antara keadaan nyata (yang ada) dengan kondisi yang diharapkan.Kebutuhan tersebut dapat terjadi 

pada diri individu, kelompok, ataupun lembaga.Jadi, analisis kebutuhan merupakan sebuah proses 

penting bagi evalusi program karena melalui kegiatan ini akan dihasilkan gambaran yang jelas 

tentang kesenjangan antara hal atau kondisi nyata dengan kondisi yang diinginkan.Di dalam sistem 

pendidikan, prestasi belajar siswa merupakan tujuan, sedangkan pendidikan sendiri merupakan 

sebuah alat, seperangkat proses dan cara-cara bagaimana membantu siswa untuk memiliki 

kemampuan agar dapat mempertahankan kehidupan sendiri serta mempunyai peran terhadap 
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masyarakat sekitar bahkan jika mungkin umat sedunia, setelah mereka menyelesaikan sekolahnya 

(Kaufman, 1972). 

Demi pencapaian tujuan semua peralatan dan media yang ada di sekolah harus digunakan dengan 

maksimal, dan semua sumber belajar harus benar-benar dimanfaatkan, serta segala upanya 

dikerahkan untuk membuat rencana, malaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Meski sudah 

sedemikian besar semua diupayakan, masih saja ada keluhan dan kekecewaan yang dialami oleh 

para pendidik disebabkan hasil yang diperoleh belum optimal. Analisis kebutuhan adalah alat yang 

konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud perubahan di sini bukanlah 

perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang 

bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan warga negara, kelompok, 

dan individu. Perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sitematis menentukan dan 

mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan “bagaimana seharusnya”. 

ANALISIS PESERTA DIDIK 

Siswa atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau 

sekelompok orang yang menjalankan pendidikan.Anak didik adalah unsur penting dalam kegiatan 

interaksi edukatif karena sebagai pokok persoalan dalam semua aktifitas pembelajaran (Saiful 

Bahri Djamarah, 2000). Dalam proses pembelajaran, banyak siswa yang beragam budaya, etnis dan 

ras, dengan demikian terjadilah proses akulturasi antar siswa. Untuk menangani siswa yang 

beragam guru harus mengembangkan kondisi kelas dengan strategi pembelajaran yang dapat 

merespon beragam kebutuhan siswa, terlepas dari latar belakang rasial atau etniknya dan 

memastikan bahwa kurikulumnya adil dan relean secara kultural. Guru harus peka terhadap dasar 

perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi siswa dikelas. Beberapa karakteristik yang 

menentukan identifikasi kelas sosial seseorang adalah: pekerjaan, penghasilan, kekuasaan politis, 

dll. Hal ini mempengaruhi proses belajar siswa. Ada beberapa contoh efek dari perbedaan kelas 

sosial yaitu, pengelompokkan berdasarkan kelas sosial, ini cenderung akan mempengaruhi psikis 

siswa yang kelas sosialnya rendah. Sehingga dapat terjadi perbedaan prestasi antara kelas sosial 

tingga dengan kelas sosial rendah. Namun The Culture of Education (1996)menunjukkan 

bagaimana belajar bersifat sosial dan bagaimana intelegensi tumbuh selama orang saling 

berinteraksi di masyarakat. Dalam pengelolaan proses pembelajaran guru harus memiliki 

kemampuan mendesain program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas 

yang kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber, memahami cara atau metode 

yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik anak.Berdasarkan pembahasan diatas dapat 

kami simpulkan bahwa memahami karakteristik umum peserta didik khususnya dari segi usia, 

gender dan latar belakang sangatlah penting bagi pendidik yang mengajar dengan beragam 

karakateristik siswa. Guru akan dapat mengetahui bagaimana mengatasi karakteristik siswa pada 
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usianya, menangani adanya perbedaan gender pada siswa serta perbedaan latar belakang siswa 

(budaya, etnik, ras, kelas sosial) sehingga guru dapat menyelenggarakan pendidikan secara optimal. 

 

 

ANALISIS KURIKULUM 

Kurikulum 2013 adalah nama baru dari berbagai nama atau istilah yang disandangkan pada 

kurikulum sebelum-sebelumnya, istilah baru ini tentunya merupakan upaya pemerhati ahli terhadap 

kurikulum untuk kemajuan dan kebutuhan dimasa mendatang. Sebagai alasan mengapa kurikulum 

harus berubah adalah, untuk mempersiapkan generasi sekarang agar mampu menjawab tantangan 

masa depan Indonesia. Tuntutan masa depan berubah-ubah, maka kita perlu menyesuaikan 

kurikulum pendidikan kita. Konsep kurikulum 2013 berkembang sejalan dengan perkembangan 

teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. 

Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Berbicara 

konsep kurikulum  baru 2013 sebenarnya dapat dianggap tidak membawa sesuatu yang baru. 

Namun tinjauan penulis terkait konsepsi kurikulum, stidaknya Ada tiga konsep  tentang kurikulum 

2013, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. 

Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi.Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana 

kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin 

dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang 

tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat 

digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun 

kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Kualitas guru perlu 

diperhatikan, dan guru juga tidak boleh menjadi pribadi yang malas dan berhenti belajar. 

Konsep kedua, adalah kurikulum 2013 sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem 

kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan 

sistemmasyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja 

bagaimanacara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan  

menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan 

fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap danamis. 

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum.Inimerupakan bidang 

kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi 

adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistemkurikulum. Inti dari Kurikulum 2013 ada 

pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk 

mencetak generasi yang siap didalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum 
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disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik berat kurikulum 2013 adalah 

bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan : 

1.     Observasi, 

2.     Bertanya (wawancara), 

3.     Bernalar, dan 

4.     Mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui 

setelah menerima materi pembelajaran.  

Adapun obyek pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah : fenomena alam, sosial, seni, dan 

budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga 

nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, 

memasuki masa depan yang lebih baik.  

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas bahwa sangat perlu dikembangkan bahan ajar yang 

mampu dan sesuai sebagaimana yang ditutntut pada kurikulum 2013.Pengembangan bahan ajar 

tradisi melemang dalam penjelasan materi tabung adalah satu etnomatematika bertujuan agar 

peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik sebagaimana yang dimaksud pada 

kurikulum 2013. Materi yang dimuat dalam pembahasan ini dibatasi hanya pada materi tabung 

sesuai dengan kurikulum 2013 Kelas IX Semester 2 di SMP Negeri 4 Kota Jambi 

Bahan ajar ini memuat tentang: 

1. Materi dalam penelitian ini penerapan  etnomatematika pada tradisi melemang masyarakat 

Kerinciberupa tradisi melemang  merupakan  aktivitas matematika yang dimiliki atau 

berkembang dimasyarakat Kerinci, meliputi konsep matematika pada materi tabung semester 2 

kelas IX. 

2. Latihan soal, berupa soal-soal yang dapat dijadikan latihan dan disertai dengan jawabannya. 

3. Evaluasi, menampilkan soal-soal berupa pilihan ganda dan isian yang disesuaikan 

denganmateri yang telah diberikan. Digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memahami materitersebut. 

4. Standar kompetensi, berupa kompetensi dasar dan indikator yang merupakan tujuan dari 

pembelajaran. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, dilakukan pengolahan datadengan menyusun secara 

sistematis dan logis. Teknik analisis data yangdipilih adalah analisis deskriptif dengan tulisan yang 

bersifat deskriptif,menggambarkan tentang tradisi melemang pembelajaran matematika 

terutamapada materi  berbasis etnomatematika. 
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Ada dua teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil pengembangan yakni 

analisis deskriptif  kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan mengubah data hasil 

penelitian terhadap kelayakan produk pengembangan berupa bahan ajar yang dikembangkan yang 

terdapat dalam angket ke dalam skor menggunakan skala Likert. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telahdapatdisimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkanbahwa 

terdapat cara-cara yang khusus padamasyarakat Kerinci dalam melakukan aktivitasmatematika. 

Tanpa mempelajari teori tentangkonsep-konsep matematika, masyarakat Kerincipun telah 

menerapkan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan 

etnomatematika tardisi melemang. Tradisi Melemang terbukti adanya bentuk etnomatematika 

masyarakat Kerinci yangtercermin melalui berbagai hasil aktivitas matematika yang dimiliki dan 

berkembang dimasyarakat Kerinci, meliputi konsep-konsep matematika yaitu : 

1. Dalam sistem pendidikan, prestasi belajar siswa merupakan tujuan, sedangkan pendidikan 

sendiri merupakan sebuah alat, seperangkat proses dan cara-cara bagaimana membantu siswa 

untuk memiliki kemampuan agar dapat mempertahankan kehidupan sendiri serta mempunyai 

peran terhadap masyarakat sekitar bahkan jika mungkin umat sedunia, setelah mereka 

menyelesaikan sekolahnya. 

2. Ada dua cara yang lazim dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan, yaitu secara objektif 

dan subjektif. Setidaknya ada tiga konsep  tentang kurikulum 2013, kurikulum sebagai 

substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.   

3. Perlu dikembangkan Tradisi melemang pada masyarakat Kerinci menjadi bahan ajar untuk 

menjelaskan konsep dari tabung. 

4. Penelitian tentang eksplorasi etnomatematika masyarakat Kerinci pada tradisi melemang  ini 

dapat dijadikan ide alternatif pembelajaran matematika di luar kelas serta dijadikan bahan 

rujukan pemecahan masalah matematika kontekstualdan sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013 dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial dan pemecahan masalah. 
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Abstrak. Memecahkan masalah matematika merupakan hal penting dalam belajar matematika 
karena diperlukan kemampuan berpikir kompleks yaitu kemampuan kognitif dan kesadaran dalam 
menggunakan strategi yang tepat. Kesadaran siswa dalam menggunakan pemikirannya untuk 
merencanakan, mengontrol dan menilai terhadap proses dan strategi kognitif milik dirinya disebut 
metakognisi. Adanya perbedaan terhadap pola pikir siswa juga  mempengaruhi tingat metakognisi 
setiap siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dikaitkan tingkat metakognisi dalam memecahkan 
masalah matematika berdasarkan perbedaan skor matematika. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan tingkat metakognisi  siswa yang memiliki skor tinggi, sedang dan rendah 
dalam memecahkan masalah matematika berdarkan perbedaan skor matematika. Penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendeskripsikan karakteristik tingkat 
metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan perbedaan skor 
matematika. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 7 Kota Jambi kelas VII pada materi 
segiempat dan segitiga. Subjek terdiri dari 3 siswa kelas VII, masing-masing dengan skor 
matematika tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan berupa tes I (tes awal)  yaitu tes 
secara tertulis, tes II yaitu tes pemecahan masalah dan wawancara kepada setiap subjek terhadap 
hasil tes pemecahan masalah. Berdasarkan analisis data subjek yang diperoleh, dilihat dari tingkat 
skor matematika dalam memecahkan masalah matematika, siswa yang memiliki skor matematika 
tinggi tergolong pada tingkat metakognisi ”strategic use”, siswa yang memiliki skor matematika 
sedang tergolong pada tingkat metakognisi ”aware use”, dan siswa yang memiliki skor matematika 
rendah tergolong pada tingkat metakognisi ”tacit use”. 
 
Kata Kunci : Metakognisi, Tingkat Metakognisi, Pemecahan Masalah Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu aspek pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan khususnya di dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Matematika 

adalah mata pelajaran yang diberikan disetiap jenjang pendidikan di Indonesia dari Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi. Matematika dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan bekerjasama. Selain itu matematika juga dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah. 
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Kemampuan pemecahan masalah menjadi tuntutan yang harus dikuasai oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika. Namun, dalam memecahkan masalah diperlukan strategi-strategi dan 

langkah-langkah penyelesaian yang tepat. Dalam memecahkan masalah, siswa akan menghadapi 

masalah yang belum pernah ia temui maupun yang pernah ia temui. Hal itu dapat melatih siswa 

untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk menyelesaikan 

masalah, sehingga kemampuan berpikirnya meningkat. Pemberian masalah terutama selama proses 

pembelajaran berlangsung, berarti memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun konsep 

matematika dan mengembangkan keterampilan matematikanya. Yeo (2004) menjelaskan 

untuk memecahkan masalah tergantung pada lima faktor diantaranya keterperincian, keahlian, 

pengetahuan atau konsep, proses metakognisi, dan perbuatan. Metakognisi merupakan Kesadaran 

siswa dalam menggunakan pemikirannya untuk merencanakan, mengontrol dan menilai terhadap 

proses dan strategi kognitif milik dirinya (Wilson & Clarke,2001). 

Metakognisi memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengontrol proses-proses kognitif 

seseorang dalam belajar dan berpikir, sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang 

menjadi lebih efektif dan efisien. Laurens (2009) menjelaskan bahwa tingkat kesadaran siswa 

dalam berpikir ketika menyelesaikan suatu masalah ada tiga tingat kesadaran, yaitu ‘Tacit use’ 

adalah penggunaan pemikiran tanpa kesadaran, ‘Aware use’ adalah penggunaan pemikiran dengan 

kesadaran, dan ‘Strategic use’ adalah penggunaan pemikiran yang bersifat strategis.  

Pada proses pembelajaran terkadang ada kesalahan konsep pada informasi yang diperoleh siswa, 

informasi yang dimaksud oleh guru tidak seperti informasi yang ada di dalam benak siswa.Terkait 

dengan hal tersebut, metakognisi dapat memantau tahap berpikir siswa agar dapat merefleksi cara 

berpikir dan hasil berpikirnya. Metakognisi mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran 

matematika khususnya pemecahan masalah.Dembo (dalam Yamin, 2012) menyatakan bahwa siswa 

yang memiliki keterampilan metakognitif baik akan lebih efektif untuk memilih dan menggali 

informasi-informasi yang penting dalam menyelesaikan masalah dari pada siswa yang tidak 

memiliki keterampilan tersebut. 

Menurut Sumarmo (dalam Firdaus, 2009), pemecahan masalah merupakan kegiatan menyelesaikan 

soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari.Pada umumnya, masalah matematika disajikan dalam bentuk soal cerita yang berkaitan 

dengan masalahdalam kehidupan sehari-hari. Masalah matematika pada materi segiempat dan 

segitiga banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dijadikan kegiatan 

pemecahan masalah. Menurut Nur (2000), metakognisi berhubungan dengan berpikir siswa tentang 

berpikir siswa sendiri dan kemampuan siswa menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan 

tepat. Dikaitkan dengan pemecahan masalah, maka metakognisi juga berhubungan dengan cara 

berpikir siswa tentang berpikirnya sendiri dan kemampuan mereka dalam memilih strategi yang 
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tepat untuk memecahkan masalah. Untuk membedakan alur berpikir siswa, dapat dilihat dari hasil 

skor matematika yang diperoleh siswa.Sehingga fokus penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

metakognisi  siswa yang memiliki skor tinggi,sedang dan rendah dalam memecahkan masalah 

matematika? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini bertujuan untuk mesdiskripsikan tingkat metakognisi siwa dalam memecahkan 

masalah matematika berdasarkan perbedaan skor matematika. Tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan mengenai tigkat metakognisi 

siswa dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan perbedaan skor matematika.Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian ini akan 

dilakukan di SMP Negeri 7 Kota Jambi pada kelas VII semester ganjil pada materi segiempat dan 

segitiga. Subjek penelitian terdiri dari tiga siswa di kelas VII. Kategori subjek yaitu satu siswa 

dengan skor tinggi, satu siswa dengan skor sedang, dan satu siswa dengan skor rendah.Sedangkan 

penggolongan kategori skor matematika menggunakan cara penentuan kedudukan siswa dengan 

standar deviasi. 

Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap : 

1. Tahap persiapan meliputi: menyiapkan dua macam tes yaitu tes I (tes awal) dan tes II (tes 

pemecahan masalah) , dan menyusun pedoman wawancara yang selanjutnya di validasi 

terlebih dahulu oleh  ahli. 

2. Tahap pelaksanaan meliputi: mengadakan tes I (tes awal) secara tertulis, menganalisis data 

hasil tes I,mengadakan tes II (tes pemecahan masalah).,dan mengadakan wawancara kepada 

subjek terhadap hasil tes pemecahan masalah yang telah dikerjakan subjek. 

3. Tahap analisis data meliputi: data hasil tes I dianalisis berdasarkan cara penentuan kedudukan 

siswa dengan standar deviasi. Sedangkan data hasil tes II berupa hasil jawaban tertulis dan 

petikan wawancara dianalisis untuk menarik kesimpulan hasil laporan penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes dan pedoman wawancara. Soal tes ada dua 

macam, yaitu soal tes I (tes awal) dan tes II (tes pemecahan masalah). Tes I (tes awal) merupakan 

tes tertulis diberikan kepada seluruh siswakelas VII-A yang terdiri dari 4 soal dan tes II (tes 

pemecahan masalah) yang terdiri dari 2 soal. Pedoman wawancara digunakan 

untuk mengumpulkan data terkait informasi tentangpenggunaan fungsi metakognisi siswa 

(kesadaran, pengaturan, dan evaluasi) dalam menyelesaikan masalah. 

Teknik pengumpulan data : 

 125 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

1. Metode Tes, tes I di berikan kepada seluruh siswa kelas VII-A. Data tes I di analisis dengan 

menggolongkan kategori skor siswa dengan standar deviasi. Kemudian diperoleh 

subjek penelitian yaitu tigas siswa, dengan kategori subjek satu siswa dengan skor tinggi, satu 

siswa dengan skor sedang, dan satu siswa dengan skor rendah. Selanjutnya tiga subjek 

penelitian akan diberi tes lanjutan berupa tes II (tes pemecahan masalah). 

2. Metode Wawancara, dilakukan setelah subjek yang terpilih diberi tes II (tes pemecahan 

masalah). Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait informasi tentang 

penggunaan fungsi metakognisi siswa (kesadaran,pengaturan, dan evaluasi) dalam 

menyelesaikan masalah. wawancara yang dilakukan yaitu wawancara yang dilakukan oleh dua 

pihak,pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak harus terikat. 

Analisis hasil tes berdasarkan perbedaan skormatematika siswa. Penentuan perbedaan skor 

menggunakan standart deviasi. Berikut penggolongan kategori skor matematika berdasarkan 

rentang nilainya (Arikunto,2009) : 

• Skor tinggi ≥ 𝑚𝑒𝑎𝑛 + 1 𝑆𝐷 

• 𝑚𝑒𝑎𝑛 − 1 𝑆𝐷 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 < 𝑚𝑒𝑎𝑛 + 1 𝑆𝐷 

• 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ ≤ 𝑚𝑒𝑎𝑛 − 1 𝑆 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian, awalnya peneliti memberikan kepada seluruh siswa kelas VII-A SMP 

Negeri 7 Kota Jambi tes I (tes awal) tes tertulis. Tes I (tes awal) ini terdiri dari 4 item soal materi 

segiempat dan segitiga. Berdasarkan dari hasil tes I jika siswa mendapatkan skor ≤ 38 maka siswa 

di kategorikan skor matematika rendah, jika siswa mendapatkan skor< 72 maka siswa 

dikategorikan skor matematika sedang, dan jika siswa mendapatkan skor ≥ 72 maka siswa 

dikategorikan skor matematika tinggi. 

Klasifikasi hasil data tes I (tes awal) dapat digolongkan kriteria skor matematikasebagai berikut: 

• Kategori skor tinggi, semua siswa dengan nilai: 𝑥 ≥ 72 

• Kategori skor sedang, semua siswa dengannilai: 38 < 𝑥 < 72 

• Kategori skor rendah, semua siswa dengannilai:𝑥 ≤ 38 

Berdasarkan hasil analisis dari tes I (tes awal), maka di pilih subjek denga kategori yaitu satu siswa 

dengan skor matematika rendah, satu siswa dengan skor matematika sedang, dan satu siswa dengan 

skor matematika tinggi. Selanjutya tiga subjek ini diberikan tes II (tes pemecahan masalah) yang 

teerdiri dari 2 item soal materi segiempat dan segitiga. Hasil jawaban dari tes II (tes pemecahan 
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masalah) ini yang kemudian di analisis untuk melihat metakognisi subjek dari setiap langkah-

langkah jawaban yang telah di tulis kemudian disesuaikan dengan indikator-indikator tingkat 

metakoginisi. 

Pembahasan 

Setelah dipilih subjek yang terdiri dari satu siswa dengan skor matematika rendah, satu siswa 

dengan skor matematika sedang, dan satu siswa dengan skor matematika tinggi. Subjek di berikan 

tes II (tes pemecahan masalah) dan dilakukan wawancara secara bergantian pada setiap subjek 

mengenai jawaban soal yang telah diselesaikannya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil dari setiap 

langkah-langkah jawaban tes II yang telah diselesaikan dan juga hasil dari wawancara selanjutnya 

hasil-haasil tersebut di analisis berdasarkan indikator-indikator tingkat metakognisi yaitu ‘Tacit 

use’, ‘aware use’, dan ‘strategic use’untuk dapat menetukan tingkat metakognisi siswa berdasarkan 

haasil dari skor matematika. 

Menurut Lauran (2009) berikut ini adalah literatur mengenai indikator-indikator 

tingkatmetakognisi siswa dalam menyelesaikan masalahmatematika: 

1. Tacit use (penggunaan pemikiran tanpa kesadaran) 

• Indikator perencanaan, yaitu: siswatidak dapat menjelaskan apa yang diketahui, siswa tidak 

dapat menjelaskan apayang ditanyakan, dan siswa tidak dapatmenjelaskan masalah dengan 

jelas . 

• Indikator pemantauan, yaitu: siswatidak menunjukan adanya kesadaranterhadap apa saja 

yang dipantau dan siswa tidak menyadari kesalahan padakonsep dan hasil yang diperoleh. 

• Indikator penilaian, yaitu: siswa tidak melakukan evaluasi atau jika melakukanevaluasi 

akan tampak bingung atau ketidakjelasan terhadap hasil yang diperoleh. 

2. Aware use(penggunaan pemikiran dengankesadaran) 

•   Indikator perencanaan, yaitu: siswa mengalami kesulitan dan kebingungan karena 

memikirkan konsep (rumus) dan cara menghitung yang akan digunakan, siswahanya 

menjelaskan sebagian dari apa yang ditulis, dan siswa memahami masalah karena 

dapatmengungkapkan dengan jelas. 

•   Indikator pemantauan, yaitu: siswamengalami kebingungan karena tidak dapat melanjutkan 

apa yang akan dikerjakan,siswa menyadari kesalahan konsep (rumus) dan cara menghitung 

namun tidak dapat memperbaikinya. 

•   Indikator penilaian, yaitu: siswa tidak melakukan evaluasi atau jika melakukan evaluasi 

akan tampak bingung atau ketidakjelasan terhadap hasil yang diperoleh dan siswa 

melakukan evaluasi namun tidak yakin terhadap hasil yang diperoleh. 

3. Strategic use (penggunaan pemikiran yangbersifat strategis) 
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• Indikator perencanaan, yaitu: siswamemahami masalah karena dapat mengungkapkan 

dengan jelas dan siswa mengalami keraguan terhadap konsep (rumus) dan cara menghitung 

yang akan digunakan. 

• Indikator pemantauan, yaitu: siswamenyadari kesalahan konsep dan caramenghitung dan 

siswa mampu memberialasan yang mendukung pemikirannya. 

• Indikator penilaian, yaitu: siswa tidak melakukan evaluasi atau jika melakukan 

evaluasiakan tampak bingung atau ketidakjelasanterhadap hasil yang diperoleh dan 

siswamelakukan evaluasi namun kurang yakin denganhasil yang diperoleh. 

Dari indikator-indikator tingkat metakognisi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika,dan 

berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari beberapa penelitian ada beberapa aktivitas metakognisi 

yang berbeda dari masing-masing siswa. Berikut urutan aktivitas metakognisi subjek pada masing-

masing tingkat skor matematika. 

1. Siswa skor matematika tinggi 

Dari urutan aktivitas metakognisi pada tingkat ini subjek dapat digolongkan pada tingkat 

metakognisi “strategic use”. Hal tersebut dikarenakan subjek dapat mengungkapkan kedua 

masalah dengan jelas (dapat mengungkapkan apa yang dicari dan informasi apa yang 

diketahui pada soal), menyadari kesalahan konsep serta cara menghitung yangtelah digunakan 

(dapat menyadari letak kesalahan cara penyelesaian yang digunakan),mampu memberi alasan 

yang mendukung proses berpikirnya (dapatmengungkapkan alasan mengapa ia mengerjakan 

soal sesuai cara yang dipikirkannya), dan tidak melakukan evaluasi terhadap kedua hasil 

jawabannya. 

2. Siswa skor matematika sedang 

Dari urutan aktivitas metakognisi pada tingkat ini subjek dapat digolongkan pada tingkat 

metakognisi “aware use”. Hal tersebut dikarenakan subjek dapat mengungkapkan kedua 

masalah dengan jelas (dapat mengungkapkan apa yang dicari dan informasi apa yang 

diketahui pada soal), mampu menyadari kesalahan konsep (dapat menyadari letak kesalahan 

cara penyelesaian yang digunakan rumus) yang telah digunakan namun tidak dapat 

memperbaikinya (menyadari kesalahan dalam pengubahan satuan namun tidak dapat 

membenarkannya), dan tidak dapat melakukan evaluasi terhadap kedua hasil 

jawabannya(tidak yakin dengan hasil jawaban yang diperoleh). 

3. Siswa skor matematika rendah 

Dari urutan aktivitas metakognisi pada tingkat ini subjek dapat digolongkan pada 

tingkatmetakognisi “tacit use”. Hal tersebut dikarenakan subjek tidak dapat menjelaskan kedua 

masalah dengan jelas (bingung dan tidak mengetahui informasi apa yang diketahui dan ditanya 

dari soal), tidak menyadari apa saja yang dipantau serta tidak menyadari kesalahan konsep 

(rumus) yangtelah digunakan dan tidak menyadarikesalahan hasil jawabannya (mengerjakan 
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soal dengan asal coba). Selain itu, subjek tidak melakukan evaluasi terhadapkedua hasil 

jawabannya (karena cara yangdigunakan asal coba sehingga subjek bingungmengapa bisa 

memperoleh hasil jawaban seperti yang dikerjakannya). 

 
KESIMPULAN 
Metakognisi dalampemecahan masalah matematika adalah penggunaan kesadaran siswa 

dalammenyelesaikan suatu pertanyaan atau soalmatematika dengan menggunakan 

pemikirannyauntuk merencanakan, mempertimbangkan,mengontrol, dan menilai terhadap proses 

sertastrategi kognitif milik dirinya. 

Siswa dengan skor matematika tinggi tergolong pada tingkat metakognisi “strategic use”. Siswa 

pada tingkat metakognisi ini mampu memahami masalah karena dapat mengungkapkan dengan 

jelas, mampu memberi alasan yang mendukung pemikirannya. Siswa dengan skor matematika 

sedang tergolong pada tingkat metakognisi “awareuse”. Siswa pada  tingkat metakognisi ini 

mampumemahami masalah karena dapatmengungkapkan dengan jelas, mampu menyadari 

kesalahan konsep (rumus) dancara menghitung namun tidak dapatmemperbaikinya, dan tidak 

melakukan evaluasi terhadap hasil pemikirannya.Siswa dengan skor matematika rendah tergolong 

pada tingkat metakognisi “tacit use”. Siswa pada tingkat metakognisi ini  tidak dapat menjelaskan 

apa yang diketahui dari masalah, tidak menunjukan adanya kesadaran terhadap apa saja yang 

dipantau,dan tidak melakukan evaluasi. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil kerajinan anyaman bambu yang 
berbentuk matematika.yang merupakan tradisi masyarakat  Kerinci yang dimanfaatkan untuk 
souvenir dari Kerinci . Diharapkan dengan penelitian ini siswa dapat mengetahui anyaman bambu 
yang merupakan budaya lokaldan bisa memahami apa konsep matematika yang dihasilkan dari 
tradisi anyaman tersebut secara lebih sederhana. Jenis penelitian dalam makalah ini adalah 
Penelitian kualitatif dengan metode deskripstif eksploratif ini dilakukan di Kerinci dengan fokus ke 
bentuk-bentuk hasil dari kerajinan anyaman bambu. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa 
kerajinan anyaman bambu  jika dilihat dari sisi bentuk yang dihasilkan menggambarkan bentuk-
bentuk model matematika seperti kubus, balok, lingkaran, kerucut dan tabung. Sedangkan dari sisi 
motif hias kerajinan anyaman bambu tersebut membentuk pola-pola bidang datar seperti segitiga, 
segi empat dan persegi panjang. Hasil identifikasi model-model matematika yang terdapat didalam 
kerajinan anyaman bambu tersaebut dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 
matematika di kelas, demi memudahkan siswa untuk memahami konsep matematika yang lebih 
sederhana.  
Kata kunci: Anyaman Bambu; Etnomatetika;Pembelajaran Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Pengaruh modernisasi terhadap kehidupan berbangsa tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini berdampak 

pada mengikisnya nilai budaya luhur bangsa kita.Terjadinya hal ini dikeranakan kurangnya 

penerapan dan pemahaman terhadap pentingnya nilai budaya dalam masyarakat.Pengikisan nilai 

budaya ini terlihat oleh fenomena-fenomena saat ini seperti banyaknya kekerasan, kerusuhan, 

kegiatan yang merusak diri, kenakalan-kenakalan remaja, dan lain sebagainya. 

Nilai budaya yang merupakan landasan karakter bangsa merupakan hal yang penting untuk 

ditanamkan dalam setiap individu, untuk itu nilai budaya ini perlu ditanamkan sejak sejak dini, agar 

setiap individu mampu lebih memahami, memaknai, dan menghargai serta menyadari pentinganya 

nilai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan. Penanaman nilai budaya bisa dilakukan 

melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan dalam lingkungan masyarakat tentunnya.Hal ini 
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senada dengan dikatakan oleh Eddy dalam Rasyid (2013) bahwa pelestarian kebudayaan daerah 

dan pengembangan kebudayaan nasional melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun 

nonformal, dengan mengaktifkan kembali segenap wadah dan kegiatan pendidikan. 

Salah satu realisasi pembelajaran kreatif dan bermakna dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis 

budaya.Hal itu sangat beralasan karena pembelajaran berbasis budaya menjadikan pembelajaran 

bermakna kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas budaya, dan pembelajaran berbasis 

budaya menjadikan pembelajaran menarik dan menyenangkan. Apalagi pada Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013 yang menonjolkan peningkatan kemampuan siswa terhadap budaya. Pembelajaran 

yang menarik dan mudah dipahami dapat membantu agar siswa lebih memahami materi pelajaran. 

Materi geometri bangun datar dan bangun ruang yang dipadukan dengan kerajinan anyaman bambu 

merupakan salah satu metode yang inovatif agar dalam proses pembelajaran siswa lebih mengenal 

tentang kerajinan anyaman bambu dan membuat materi matematika menjadi menyenangkan.  

Nilai budaya yang merupakan landasan karakter bangsa merupakan hal yang pentinguntuk 

ditanamkan dalam setiap individu, untuk itu nilai budaya ini perlu ditanamkan sejakdini agar setiap 

individu mampu lebih memahami, memaknai, dan menghargai serta menyadaripentinganya nilai 

budaya dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan.Penanaman nilai budayabisa dilakukan 

melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan dalam lingkungan masyarakattentunnya.Hal ini 

senada dengan dikatakan oleh Eddy dalam Rasyid (2013) bahwa pelestariankebudayaan daerah dan 

pengembangan kebudayaan nasional melalui pendidikan baik pendidikanformal maupun 

nonformal, dengan mengaktifkan kembali segenap wadah dan kegiatanpendidikan.Pendidikan dan 

budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupansehari-hari, karena budaya 

merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, berlaku dalam suatumasyarakat dan pendidikan 

merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap inidividu dalammasyarakat.Salah satu yang dapat 

menjembatani antara budaya dan pendidikan adalahetnomatematika.Etnomatematika adalah bentuk 

matematika yang dipengaruhi atau didasarkanbudaya.Oleh sebab itu, jika perkembangan 

etnomatematika telah banyak dikaji maka bukan tidak mungkin matematika diajarkan secara 

bersahaja dengan mengambil budaya setempat.Menurut Bishop (1994b), matematika merupakan 

suatu bentuk budaya.Matematika sebagai bentuk budaya, sesungguhnya telah terintegrasi pada 

seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun berada.Selanjutnya Pinxten (1994) menyatakan 

bahwa pada hakekatnya matematika merupakan teknologi simbolis yang tumbuh pada ketrampilan 

atau aktivitas lingkungan yang bersifat budaya. Dengan demikian matematika seseorang 

dipengaruhi oleh latar budayanya, karena yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka lihat 

dan rasakan. Pendidikan matematika sesungguhnya telah menyatu dengan kehidupan masyarakat 

itu sendiri.Kenyataan tersebut bertentangan dengan aliran "konvensional" yang memandang 

matematika sebagai ilmu pengetahuan yang "bebas budaya" dan bebas nilai.Para pakar 
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etnomatematika berpendapat bahwa pada dasarnya perkembangan matematika sampai kapanpun 

tidak terlepas dari budaya dan nilai yang telah ada pada masyarakat. 

Namun akibat atau dampak dari rutinitas pengajaran matematika selama ini, maka pandangan yang 

menyatakan matematika semata-mata sebagai alat menjadi tidak tepat dalam proses pendidikan 

anak bangsa. Banyak terjadi guru lebih menekankan mengajar alat, guru memberitahu atau 

menunjukkan alat itu, bagaimana alat itu dipakai, bagaimana anak belajar menggunakannya, tanpa 

tahu bagaimana alat itu dibuat ataupun tanpa mengkritisi mengapa alat itu dipakai.Bahkan, tidak 

sedikit guru yang terpancing untuk memenuhi target nilai ujian yang tinggi sehingga banyak nilai-

nilai lain yang jauh lebih penting bagi siswa terlupakan. Proses pendidikan matematika seperti itu 

sangat memungkinkan anak hanya mengahafal tanpa mengerti, padahal semestinya boleh 

menghafal hanya setelah mengerti. Berdasarkan uraian diatas  peneliti melakukan identifikasi dan 

melakukan kegiatan langsung pada kerajinan anyaman bambu masyarakat Kerinci dalam 

pengajaran matematika dengan tujuan  untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pembelajaran 

matematika dalam kerajinan anyaman bambu masyarakat kerinci yaitu masyarakat desa Bunga 

Tanjung Kecamatan Setinjau Laut Kabupaten Kerinci, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis bertujuan untuk mendapatkan informasi selengkap 

mungkin mengenai implementasi etnomatematika pada kerajinan anyaman bambudalam 

pembelajaran matematika. Metode pengumpulan data mengunakan teknik pengamatan, wawancara, 

dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, sajian data, verifikasi, dan 

penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerajinan anyaman bambu terdapat  

pembelajaran matematika pada materi bangun datar dan bangun ruang dengan demikian  dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tradisi masyarakat  melakukan 

aktivitas matematika serta Penerapan etnomatematika sebagai sarana untuk memotivasi, 

menstimulasi siswa, dapat mengatasi kejenuhan dan memberikan nuansa baru pada pembelajaran 

matematika.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah metode deskriptif merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan 

masalah yang ada pada masa sekarang, penyelidikan dalam metode ini dengan menggunakan 

teknik pengamatan dan dokumentasi dimana teknik pengamatan  dilakukan dengan mengadakan 

kegiatan percobaan untuk memperoleh suatu hasil yang diawali dengan pemilihan bambu, 

pemilihan motif yang akan sampai ke bentuk apa yang ingin dibuat mulai dari bidang datar yaitu 

segi tiga, segi empat, lingkaran dan belah ketupat. Kemudian untuk bangun ruang bisa dibuat 

kubus, balok dan krucut. 
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Kerajinan anyaman bambu adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan 

untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh 

dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar, buluh, pandan, mengkuang, jut dan sebagainya.Bahan ini 

biasanya mudah dikeringkan dan lembut. 

Motif anyaman adalah bukti kekayaan tradisi Indonesia. Motif anyaman muncul karena adanya 

seni menganyam bambuakan menjadi barang-barang kerajinan. Kerajinan anyaman bambuakan 

menghasilkan yang berbeda. Semua motif yang muncul tergantung dari bentuk anyaman bambu 

yang dibuat.Sejarah anyaman di Indonesia, merupakan masalah yang masih diperdebatkan sampai 

sekarang.Ada teori mengenai awal mula masuknya keahlian menganyam di Nusantara.Teorinya 

adalah menganyam merupakan keahlian asli dari orang melayu termasuk Indonesia, teori ini 

diperkuat dengan ditemukannya tempat tinggal dan tembikar yang terbuat dari anyaman.Hal ini 

tidak dimiliki di daerah lainnya, ada beberapa fakta mengenai. 

a. Pada jaman dahulu anyaman merupakan pekerjaan para wanita, dan bukan sebagai mata 

pencaharian, namun sebagai pengisi waktu senggang. 

b. Seseorang wanita dianggap tidak mempunyai sifat kewanitaan yang lengkap jika dia tidak mahir 

dalam seni anyaman. 

c. Anyaman dahulu hanya alat untuk kegunaan sendiri atau sebagai hadiah, dan sebagai kemasan 

sebagai hantaran saat berkunjung pada sahabat atau keluarga. 

d. Beberapa anyaman dibuat dengan bentuk yang sangat besar, yang digunakan sebagai alat saat 

bepergian untuk menyimpan pakaian barang dagangan, serta pada jaman penjajahan digunakan 

untuk menyimpan senjata yang akan diselundupkan. 

Di Kabupaten Kerinci anyaman bambu ini sudah dikembangkan sebagai suatu usaha kerajinan 

membuat barang-barang yang bersifat aksesoris yang dekoratif. Produknya antara lain tempat buah, 

tempat tisu, kap lampu, dan sebagainya. 

Di Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, cara mengolah bambu untuk 

pembuatan kerajinan anyaman bambu mempunyai cara tersediri yaitu : 

 Batang bambu yang diperlukan adalah yang masih muda, berdiameter besar dan beruas 

panjang. 

 Pohon di tebang dan di potong-potong sesuai ukuran ruasya. 

 Bagian luar dibuang sehingga tinggal dibagian dagingnya. 

 bagian dagingnya dibelah setebal 0,5 cm dan dijemurkan 

 setelah kering bambudiraut setebal lebih kurang 3 mm. 

 lalu diberi pewarna supaya kelihatan indah 

 133 
 

http://anyamanku.com/sejarah-anyaman-pandan/
http://anyamanku.com/indonesia-holds-batik-making-event/


Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

 kemudian anyaman sudah bisa dibuat sesuai dengan yang diingikan 

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, maka peneliti adalah sebagai instrumen 

(Patton, 1992) oleh sebab itu valid tidaknya data sangat tergantung pada kredibilitas dan komitmen 

peneliti bersangkutan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji substansi yang mendalam pada 

penelitian ini, Pendekatan ethnomatematika dirancang dalam suatu pembelajaran matematika pada 

materi bidang datar dan bangun ruang dengan cara yang tidak biasa dilakukan di sekolah yaitu 

dengan kerajinan anyaman bambu yang merupakan kerajinan masyarakat kerinci. 

Pada dasarnya jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan untuk 

menganalisis data kasus pembelajaran matematika pada kerajinan anyaman bambu menggunakan 

analisis induktif, menurut Merriam (1988: 127) analisis data merupakanproses memberi makna 

terhadap data. Data dirangkum dan dipadatkan dan dihubungkan satu sama lain kedalam sebuah 

narasi sehingga dapat memberi makna kepada para pembaca. Dalam pengolahan data dan analisis 

data peneliti berusaha untuk memberi makna dari setiap data yang diperoleh untuk itu maka 

pengolahan data dan analisis data  dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan data yang 

diperoleh, sumber data pada penelitian ini terdiri dari catatan hasil pengamatan pada aktivitas 

anyaman bambu dan fhoto-fhoto aktivitas pembuatan anyaman bambu selama kegiatan 

berlangsung. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran matematika membutuhkan suatu pendekatan agar dalam pelaksanaanya memberikan 

keefektifan.Sebagaimana dari salah satu tujuan pembelajaran itu sendiri bahwa pembelajaran 

dilakukan agar peserta didik dapat mampu menguasai konten atau materi yang diajarkan dan 

menerakannya dalam memecahkan masalah. Untuk mencapai tujuan pembejaran ini mestinya guru 

lebih memahami faktor apa saja yang berpengaruh dalam lingkungan siswa terhadap pembelajaran. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran adalah budaya yang ada didalam 

lingkungan masyarakat yang siswa tempati. Budaya sangat menentukan bagaiamana cara pandang 

siswa dalam menyikapi sesuatu. Termasuk dalam memahami suatu materi matematika.Ketika suatu 

materi begitu jauh dari skema budaya yang mereka miliki tentunya materi tersebut sulit untuk 

difahami.Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang mampu 

menghubungkan antara matematika dengan budaya mereka. 

Etnomatematika merupakan jembatan matematika dengan budaya, sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa etnomatematika mengakui adanya cara-cara berbeda dalam 

melakukan matematika dalam aktivitas masyarakat. Dengan menerapakan etnomatematika sebagai 

suatu pendekatan pembelajaran akan sangat memungkinkan suatu materi yang pelajari terkait 

dengan budaya mereka sehingga pemahaman suatu materi oleh siswa menjadi lebih mudah karena 
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materi tersebut terkait langsung dengan budaya meraka yang merupakan aktivitas mereka sehari-

hari dalam bermasyarakat. Tentunya hal ini membantu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

untuk dapat memfasilitasi siswa secara baik dalam memahami suatu materi. Adapun kerajinan 

anyaman bambu dalam pembelajaran matematika dapat disajikan sebagi berikut : 

 

1. Bidang datar 

Anyaman Bambu Bangun Datar Sketsa gambar Penjelasan 
 Segi tiga 

 

Pada anyaman bambu 
motif warna 
kebanyakan berpola 
segi tiga 

 Segi empat  Bentuk dasar dari 
anyaman bambu itu 
terbentuk bangun-
bangun datar segi empat 
baik persegi maupun 
persegi panjang. 

 Lingkaran  Pada anyaman bambu 
bangndatar lingkaran 
biasa terdapat pada 
tempat atau wadah dari 
benda yang berbentuk 
bulat 

Gambar 1. Bangun datar 

Bidang datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang dibuat dalam dua dimensi.Pada 

anyaman bambu ini terdapat beberapa bangun yang dibentuk oleh kerajinan anyaman bambu. 

2. Bangun ruang 

Anyaman bamboo Bangun Ruang Sketsa gambar Penjelasan 
 Kubus   Anyaman bambu yang 

berbentuk kubus biasa 
digunakan untuk 
tempat kue, tempat 
tisu. 

 Balok  

 

Anyaman bambu yang 
berbentuk balok 
adalah tempat tisu 
 
 

 Kerucut   Anyaman bambu yang 
berbentuk kerucut 
adalah topi,tutup 
makanan 
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Tabung  Anyaman bambu yang 
berbentuk tabung 
adalah tempat air 
mineral 
 

Gambar 2. Bangun ruang 

Pada kerjinan anyaman bambu di kerinci tepatnya di desa bunga tanjung kecamatan setinjau laut 

kabupaten kerinci juga banyak memproduksi motif-motif anyaman yang berbentuk bangun ruang 

dengan maksud untuk satu bentuk anyaman bambu dapat digunakan untuk satu bentuk kegiatan 

sebagaimana tertera di atas. 

Penelitian ini merupakan salah satu bukti penerapan etnomatematika dalam pembelajaran 

matematika yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam melakukan inovasi 

pembelajaran di kelas dan upaya memperbaiki kualitas pembelajaran matematika, dilain sisi guru 

dapat mengarahakan siswa untuk lebih mengenal budaya yang ada. 

 
KESIMPULAN 

1. Hasil penelitian tentang eksplorasietnomatematika masyarakat kerinci pada kerajinan anyaman 

bambu inidapat dijadikan ide alternatif pembelajaran matematika di luar kelas serta dijadikan 

bahan rujukanpemecahan masalah matematika kontekstual. 

2. Pembelajaran matematika menjadi tidak kaku, yang hanya mengacu pada matematikanya 

sendiri. Namun pembelajaran matematika menjadi sesuatu yang dinamis dengan dikaitkan 

budaya yang baik.  

3. Penelitian ini hanya terfokus pada satusubkajian objek saja agarlebih efisien dan efektif 

dalampembahasannya (lebih mendalam danterarah) namun tidak menutup kemungkinan untuk 

dikembangkan pada objek-objek serta bentuk tradisi-tradisi masyarakat dimana siswa 

bertempat tinggal. 
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Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap siswa yang memiliki gaya 
belajar visual, auditori dan kinestetik, untuk mengidentifikasi apakah manfaat dan keunggulan dari 
setiap gaya belajar visual, auditori dan kinestetik dan untuk mengidentifikasi strategi mengajar 
yang cocok untuk setiap gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Dalam pengumpulan data 
peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah siswa MAN 1 Sungai Penuh kelas X, subjek terdiri dari 
3 orang siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa siswa yang memiliki gaya belajar visual memiliki karakter dimana mereka 
lebih suka mencatat untuk mendapatkan informasi dan lebih mudah mengingat yang dilihat 
daripada yang didengar. Anak yang memiliki gaya belajar auditorik memiliki karaker dimana 
mereka lebih mudah terganggu oleh keributan dan bisanya anak yang memiliki gaya belajar ini 
merupakan pembicara yang fasih. Anak yang memiliki gaya beljara kinestetik  memiliki karakter 
dimana mereka akan merasa kesulitan  untuk menulis akan tetapi hebat dalam bercerita serta 
mencerminkan aksi mereka dengan gerakan tubuh. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi 
yang cocok digunakan untuk ketiga gaya belajar tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian 
lanjutan mengenai gaya belajar visual, auditori dan kinestetik tersebut. 
 
Kata kunci : Strategi Pembelajaran, Gaya Belajar 
 
PENDAHULUAN 

Suatu pemahaman dapat dikatakan berbeda karena dipengaruhi oleh penyampaian informasi oleh 

pendidik dan modalitas gaya belajar yang dimiliki pada tiap individu. Setiap orang memiliki gaya 

belajar yang berbeda dan bisa belajar dengan lebih baik dengan cara yang berbeda-beda. 

Memahami gaya belajar pada tiap siswa merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan proses 

belajar dikelas. Setelah siswa menemukan gaya belajar dan metode terbaik untuk membantu dalam 

belajarnya, dapat dilihat siswa dalam memahami sesuatu  akan berkembang dengan pesat di dalam 

kelas, bahkan dimata pelajaran yang sebelumnya dianggap susah dan rumit seperti mata pelajaran 

matematika. 
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Pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru merupakan komponen terpenting dalam 

keberhasilan belajar siswa, apa lagi pembelajaran matematika yang dianggap sulit oleh siswa, 

pelajaran matematika membutuhkan pemahaman yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalah 

matematika berikutnya, karena pelajaran matematika saling berkaitan antara materi sesudah dengan 

materi yang akan diajarkan oleh guru. Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

pelajaran matematika, maka guru diharap mengetahui gaya belajar siswa, dengan demikian guru 

dapat emngidentifikasi metode apa yang tepat digunakan untuk pembelajaran matematika yang 

akan disampaikan. Dengan demikian guru dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan 

baik dan menyenangkan bagi siswa.   

Permasalahan yang dikemukakan di atas membuat saya selaku calon pendidik ingin melakukan 

penelitian yang menyangkut dengan perbedaan dari gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. 

Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi bagaimana karakteristik pada setiap gaya belajar 

yang dimiliki siswa serta mengidentifikasi apakah manfaat,keunggulan dari setiap gaya belajar 

yang dimiliki oleh siswa, mengidentifikasi metode belajar seperti apa yang tepat untuk setiap gaya 

belajar siswa.  

Permasalahan 
Berikut ini akan saya jelaskan mengenai fokus permasalahan dalam penelitian ini fokus 

permasalahannya adalah sebagai berikut :  

• Gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup tiga gaya belajar, yaitu gaya belajar 

visual, auditori, dan kinestetik.  

• Objek dalam penelitian ini adalah siswa yang mempunyai masing-masing gaya belajar.  

• Mengidentifikasi gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dilakukan dengan wawancara, observasi 

dll 

Rumusan Masalah 
Dari sepanjang uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

• Bagaimana karakteristik setiap siswa yang memiliki gaya belajat visual, auditori dan kinestetik.  

• Bagaimana manfaat, keunggulan dari gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. 

• Bagaimana strategi belajar yang cocok bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori 

dan kinestetik.  

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  permasalahan penelitian yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

• Untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik pada setiap siswa yang memiliki gaya belajar 

visual, auditori dan kinestetik.  
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• Untuk mengidentifikasi apakah manfaat,keunggulan dari gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik.  

• Untuk mengidentifikasi strategi belajar yang cocok bagi siswa yang memiliki gaya belajar 

visual, auditori dan kinestetik.  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan 

peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam 

bentuk narasi. Penelitian ini direncankan akan mengambil lokasi di MAN 1 yang terletak di Kota 

Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi dan uraian juga 

penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang 

diamati dilapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dan akan 

dideskripsikan seperti dibawah ini : 

- Rekaman Audio dan Video 

- Catatan Lapangan 

- Dokumentasi 

- Foto 

Sumber data dalam penelitian ini berupa unsur manusia sebagai instrumen kunci yaitu penliti yang 

terlibat langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan terdiri atas kepala sekolah, guru, 

tenaga TU, dan siswa. Dan unsur non manusia sebagai data pendukung penelitian.  

Teknik Mendapatkan Informan 

- Purposive Sampling 

- Snowball Sampling 

Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang 

dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui cara-cara seperti dibawah 

ini : 

- Observasi 

- Wawancara 

- Studi Dokumentasi1 

Teknik Analisis Data 

1 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Pustaka Setia, 2011). Hal. 169. 
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Untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat serta mendalam, maka upaya yang 

dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang dibutuhkan melalui cara-cara seperti dibawah ini : 

- Reduksi Data 

- Display Data 

- Kesimpulan dan Verifikasi 

Prosedur dalam penelitian untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dijabarkan sebagai berikut: 1). 

Peneliti berkunjung ke lokasi penelitian untuk menyamakan persepsi dalam melakukan penelitian 

dengan pihak sekolah,  2). Peneliti mewawancarai beberapa orang siswa, 3). Beberapa orang siswa 

yang diwawancarai maka peneliti akan mengambil 3 orang siswa yang masing-masing memiliki 

kecenderungan gaya belajar visual, auditori dan kinestetik untuk dilakukan wawancara yang lebih 

mendalam mengenai gaya belajar visual, auditori dan kinestetik, 4). Saat melakukan wawancara 

mendalam terhadap ke 3 siswa tersebut peneliti merekam semua isi pembicaraan, 5). Menganalisis 

hasil rekaman, 6). Seluruh data yang didapat dari subjek penelitian, peneliti analisis dengan acuan 

lembar observasi untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa secara deskriptif kualitatif.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Secara garis besar pemaparan meliputi, bagai mana proses perijinan unuk memulai penelitian, 

proses pemilihan subjek, hingga proses inti yaitu wawancara dengan subjek penelitian. Hasil 

penelitian dalam upaya menemukan strategi pengejaran dilihat dari gaya belajar siswa 

dideskripsikan secara kualitatif. Kemudian, pada penelitian ini dilalukan wawancara dengan 

bebrapa orang siswa, setelah melukan wawancara dengan beberapa orang siswa maka peneliti akan 

mengambil tiga orang siswa untuk dilakukan wawancara mendalam mengenai gaya belajar visual, 

auditori dan kinestetik.  

Setelah wawancara dengan ketiga siswa tersebut diketahui bahwa siswa yang memiliki gaya belajar 

visual memiliki karakter dimana mereka lebih suka mencatat untuk mendapatkan informasi dan 

lebih mudah mengingat yang dilihat daripda yang didengar dan anak visual lebih unggul 

memahami informasi yang disampaikan melalui gambar-gambar. Anak yang memiliki gaya belajar 

auditorik memiliki karaker dimana mereka lebih mudah terganggu oleh keributan dan bisanya anak 

yang memiliki gaya belajar ini merupakan pembicara yang fasih dan anak auditori merea lebih 

unggul  jika dalam diskusi verbal dan mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh guru. 

Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik  emiliki karakter dimana mereka akan merasa kesulitan  

untuk menulis akan tetapi hebat dalam bercerita serta mencerminkan aksi mereka dengan gerakan 

tubuh dan anak kinestetik ini  unggul dalam belajar yang langsung praktek. Untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana strategi yang cocok digunakan untuk ketiga gaya belajar tersebut maka 
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peneliti akan melakukan penelitian lanjutan mengenai gaya belajar visual, auditiri dan kinestetik 

tersebut.  

Pembahasan 

Strategi Pembelajaran 

- Pengertian Strategi 
Strategi dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran (matematika) adalah siasat atau kiat 

yang sengaja direncanakan oleh guru, berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang berupa hasil belajar 

bisa tercapai secara optimal. Strategi yang dilakukan oleh guru matematika sebelum 

melaksanakan pembelajaran metematika dikelas biasanya dibuat secara tertulis, mulai dari 

telaah kurikulum, menyusun program tahunan, program semester, program satuan pembelajaran 

sampai dengan rencana pembelajaran. 

- Pengertian Pembelajaran 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber beajar dalam 

suatu lingkungan belajar. Pembelajarn merupakan suatu yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat. Dengan kata 

lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Dari pengertian tentang strategi dan pembelajaran maka berikut ini akan dijelaskan mengenai 

apa itu startegi pembelajaran.  

Kemp (Wina Senjaya, 2008) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J. R David, Wina Senjaya 

(2008) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. 

Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan 

yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. 

• Gaya Belajar 

- Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif dan perilaku 

psikomotoris, sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pebelajar merasa 

saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar (NASSP dalam Ardhana 

dan Willis, 1989 : 4). Definisi yang lebih menjurus pada gaya belajar bahasa dan yang 

dijadikan panduan pada penelitian ini dikemukakan oleh Oxford (2001:359) dimana gaya 
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belajar didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar 

bahasa baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran.2 

-   Gaya Belajar Visual, Auditori dan Kinestetik 

Gaya Belajar Visual (Belajar Dengan Melihat) 

Seseorang yang memiliki gaya belajar visual cenderung belajar melalui hubungan visual 

(penglihatan). Dengan demikian dalam gaya belajar visual yang sifatnya eksternal, ia 

menggunakan materi atau media yang bisa dilihat atau mengeluarkan tanggapan indera 

penglihatan. Materi atau media yang bisa digunakan adalah buku, poster, majalah, peta 

dll. Sedangkan gaya belajar visual yang bersifat internal adalah menggunakan imajinasi 

sebagai sumber informasi.  

Bagi siswa yang bergaya belajar visual, penglihatan (mata) merupakan peranan yang 

sangat penting dalam hal ini metode pengajaran yang digunakan oleh guru sebaiknya 

lebih banyak/dititik beratkan pada peragaan atau media, ajak mereka keobyek-obyek yang 

berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau denga cara menunjukkan alat peraganya 

alangsung kepada siswa atau menggambarkannya dipapan tulis. Anak yang mempunyai 

gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan eksperesi muka gurunya unutk 

mengerti materi pelajaran. Mereka cendeung duduk didepan agar dapat melihat dengan 

jelas.  Mereka berfikir menggunakan gambar-gambar diotak mereka dan belajar lebih 

cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, seperti digram, buku pelajaran 

bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat untuk 

mendapatkan informasi.3 

- Gaya Belajar Auditorik (Belajar Dengan Pendengaran) 

Lirikan kekiri/kekanan mendatar bila berbicara, berbicara sedang2 saja. Siswa yang 

bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga ( alat 

pendengarannya ), untuk itu maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga 

ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih 

cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. 

Anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, pitch (tinggi 

rendahnya), kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang 

mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-anak seperi 

2 Palupijati Ria,(2013), Gaya Belajar Visual, Auditori dan Kinestetik, 
http://riapalupijati.blogspot.com/2013/01/gaya-belajar-visual-auditori-dan.html. Di Akses Tanggal 
29 Januari 2015 Pukul 19.30 WIB. 

3Putranti Nurita, (2007), Gaya Belajar Anda Visual, Auditori Atau Kinestetik ?, 
https://nuritaputranti.wordpress.com/2007/12/28/gaya-belajar-anda-visual-auditori-atau-kinestetik/. Di 
Akses Tanggal 29 Januari 2015 Pukul 19.30 WIB. 
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ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan 

mendengarkan kaset.4 

- Kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh) 

Lirikan kebawah bila berbicara, berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya 

belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini 

sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktifitas dan 

eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan 

sentuhan.5 

 
KESIMPULAN 

Secara garis besar dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
4.1 Anak yang memiliki gaya belajar visual memiliki karakter dimana mereka lebih suka mencatat 

untuk mendapatkan informasi dan lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar 

dan anak visual ini lebih unggul dalam memahami informasi yang disampaikan jika 

menggunakan gambar-gambar. 

4.2 Anak yang memiliki gaya belajar auditorik memiliki karakter dimana mereka mudah 

terganggu oleh keributan dan biasanya anak yang memiliki gaya belajar ini biasanya 

merupakan pembicara yang fasih dan anak auditori ini mereka lebih unggul jika dalam diskusi 

verbal dan mendengarkan dengan baik apa yang ucapkan oleh guru. 

4.3 Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik memiliki karakter dimana mereka akan merasa 

kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita dan mereka menyukai buku-buku serta 

mencerminkan aksi mereka dengan gerakan tubuh saat membaca dan anak kinestetik ini 

unggul dalam belajar yang langsung praktek. 
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Abstrak. Komunikasi matematika  merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran 
matematika karena melalui komunikasi, siswa merenungkan, memperjelas dan memperluas ide dan 
pemahaman mereka tentang  hubungan  dan  argumen  matematika. Sementara itu, adanya 
perbedaan gaya kognitif  dan  gender masing-masing siswa,  memungkinkan terjadinya  perbedaan 
komunikasi tertulis dan lisan  mereka dalam  memecahkan masalah matematika. Adapun  tujuan 
dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan  profil keakuratan komunikasi matematis siswa 
SMP yang ditinjau dari gaya kognitif dan perbedaan gender. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 7 Kota 
Jambi  kelas VII semester ganjil pada materi persamaan garis lurus. Subjek terdiri dari satu siswa 
laki-laki dengan gaya kognitif Field Independent (SLI), satu siswa perempuan dengan gaya kognitif 
Field Independent (SPI), satu siswa laki-laki dengan gaya kognitif Field Dependent (SLD), dan 
satu siswa  perempuan dengan gaya kognitif Field Dependent (SPD). Instrumen yang digunakan 
berupa tes GEFT (Group Embedded Figure Test) dan wawancara yang pengklasifikasiannya 
berdasarkan rubrik modifikasi yang dibuat berdasarkan Maine Holistic Rubric for Mathematics, 
Maryland Math Communication dan QUASAR General Rubric. Berdasarkan analisis data subjek 
yang diperoleh, siswa yang memiliki keakuratan komunikasi matematis apabila komunikasi 
lisannya berada pada level 3 dan 4 sedangkan pada komunikasi tulisannya berada pada level 4.  

 
Kata kunci : Keakuratan; Komunikasi Matematis; Gaya Kognitif; Perbedaan Gender 
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Matematika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan IPTEK 

serta sistem informasi dan komunikasi. Selain itu, matematika merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang  menunjang ilmu pengetahuan lainnya. Matematika  digunakan sebagai suatu 

bahasa simbolik, yaitu sebagai alat mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan  matematika, seperti: 

“ > ” simbol dari “ lebih dari ” dan  “ < ” simbol dari “kurang dari”. 

Komunikasi matematika  merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran matematika karena 

melalui komunikasi, siswa merenungkan, memperjelas dan memperluas ide dan pemahaman 

mereka tentang  hubungan  dan  argumen  matematika.  Komunikasi matematika juga mempunyai 

peran penting dalam  pemecahan  masalah matematika. Ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi 

individu dalam memecahkan  masalah  matematika, salah satunya  adalah gaya kognitif. Menurut 

Desmita (Nailatur, 2014), gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi 

kognitif (berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, 

memproses informasi, dan seterusnya) yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Salah satu 

dimensi gaya kognitif yang secara khusus  perlu dipertimbangkan dalam bidang pendidikan, 

khususnya pendidikan matematika adalah gaya kognitif yang dibedakan berdasarkan kontinu global 

analitik, yakni gaya kognitif Field Independent (FI) dan  Field  Dependent (FD). Menurut Haryani 

(2012), gaya kognitif Field  Independent (FI) adalah gaya kognitif  peserta didik yang cenderung 

mampu secara analitik menentukan bagian- bagian sederhana dari konteks aslinya atau tidak 

terpengaruh oleh manipulasi dari unsur-unsur pengecoh pada konteks. Sedangkan, gaya kognitif 

 Field Dependent (FD) adalah gaya kognitif  peserta didik yang cenderung  sulit  untuk  

menentukan bagian sederhana  dari konteks aslinya atau mudah terpengaruh oleh manipulasi unsur-

unsur  pengecoh pada konteks aslinya karena memandang secara global.  

Menurut LACOE (Los Angeles County Office of  Education)  terdapat dua bentuk komunikasi 

matematika, yaitu komunikasi tertulis dan komunikasi lisan (LACOE, 2004). Berdasarkan 

perbedaan-perbedaan tersebut di atas, dimungkinkan terdapat perbedaan cara berpikir antara 

peserta didik yang bergaya kognitif  Field Independent (FI) dengan peserta didik yang bergaya 

kognitif  Field Dependent  (FD). Perbedaan cara berpikir  yang  dimiliki peserta didik dalam 

memproses informasi dan menggunakan strateginya untuk merespon suatu tugas tersebut, 

memungkinkan terjadinya perbedaan komunikasi tulis dan lisan mereka dalam memecahkan 

masalah matematika.  Selain itu, perbedaan gender dimungkinkan  juga menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap komunikasi tulis dan lisan peserta didik dalam pemecahan masalah 

matematika.  

Profil keakuratan komunikasi matematis siswa yang dimaksud dalam tulisan ini ialah deskripsi 

tentang keakuratan proses penyampaian ide/pikiran matematika dalam menyelesaikan masalah 

matematika baik secara tulisan maupun lisan, dimana komunikasi matematis dikatakan akurat jika 

informasi yang disampaikan benar menurut kaidah matematika yang pengklasifikasiannya 
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berdasarkan rubrik modifikasi yang dibuat berdasarkan Maine Holistic Rubric for Mathematics, 

Maryland Math Communication dan QUASAR General Rubric. Dalam hal ini keakuratan yang 

diamati adalah keakuratan menyampaikan hal-hal yang relevan dengan masalah, syarat atau rumus 

yang digunakan, perhitungan yang dilakukan, dan menggambar grafik. Dalam tulisan  yang akan 

dibahas adalah profil keakuratan komunikasi matematis siswa SMP yang ditinjau dari gaya kognitif 

dan perbedaan gender.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan profil keakuratan komunikasi matematis siswa SMP 

yang ditinjau dari gaya kognitif dan perbedaan gender. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran keakuratan komunikasi matematis siswa 

SMP yang ditinjau dari gaya kognitif dan perbedaan gender. Maka jenis penelitian ini merupakan 

penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dikatakan pendekatan kualitatif 

karena data utama tentang keakuratan, kelengkapan, kelancaran komunikasi matematis siswa 

berupa kata-kata tertulis dan transkip lisan yang telah dibuat beberapa kriterianya berdasarkan 

rubrik modifikasi yang dibuat berdasarkan Maine Holistic Rubric for Mathematics, Maryland Math 

Communication dan QUASAR General Rubric. 

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 7 Kota Jambi pada kelas VII semester ganjil pada 

materi persamaan garis lurus. Subjek penelitian terdiri dari satu siswa laki-laki dengan gaya 

kognitif Field Independent (SLI), satu siswa perempuan dengan gaya kognitif Field 

Independent (SPI), satu siswa laki-laki dengan gaya kognitif Field Dependent (SLD), dan satu 

siswa  perempuan dengan gaya kognitif Field Dependent (SPD). Selain itu, peneliti  juga 

mempertimbangkan tingkat kemampuan matematika yang dimiliki oleh masing-masing subjek.  

Instrumen utama dalam penelitian ini yakni peneliti sendiri, karena peneliti merupakan pengumpul 

data melalui tes GEFT, Tes Komunikasi Matematika Tertulis (TKMT), Tes Komunikasi 

Matematika Lisan (TKML) yaitu berupa tes wawancara. Analisis data meliputi analisis tes GEFT, 

analisis TKMT, dan analisis wawancara.  Instrumen yang digunakan untuk menganalisis data 

tersebut adalah berupa  rubrik. Rubrik yang digunakan dalam instrument ini khusus untuk analisis 

Tes Komunikasi Matematika Tertulis (TKMT), Tes Komunikasi Matematika Lisan (TKML) yaitu 

berupa tes wawancara adalah rubrik modifikasi yang dibuat berdasarkan Maine Holistic Rubric for 

Mathematics, Maryland Math Communication dan QUASAR General Rubric. Rubrik hasil 

modifikasi tersebut adalah sebagai berikut :  

Rubrik komunikasi lisan Rubrik komunikasi tulisan 
Kriteria Level 4 Kriteria Level 4 

• Memberikan respon lengkap dengan • Menggunakan bahasa matematika (istilah, 
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penjelasan.  

• Memberikan penjelasan yang tidak ambigu 

dan/atau keterangan. 

• Penjelasan terstruktur dari mulai apa yang 

diketahui, ditanya, jawaban dan dasar teori. 

• Berkomunikasi secara efektif kepada 

khalayak yang teridentifikasi. 

• Menyajikan argumen yang kuat secara logis 

dan lengkap disertai dasar teori sekaligus 

menyertakan contoh-contoh dan kontra-

contoh.  

simbol dan tanda) yang sangat efektif, 

akurat dan menyeluruh untuk 

menggambarkan operasi, konsep dan 

proses.  

• Solusi benar dan strategi yang sesuai 

ditunjukkan, dan solusi ditunjukkan 

dengan label yang benar, ada deskripsi.  

 

Kriteria Level 3 Kriteria Level 3 

• Memberikan respon yang cukup lengkap 

dengan penjelasan atau deskripsi cukup jelas.  

• Penjelasan terstruktur dari mulai apa yang 

diketahui, ditanya, jawaban dan dasar teori.  

• Menyajikan mendukung argumen yang logis 

tapi mungkin mengandung beberapa celah 

kecil seperti kesalahan dalam menyampaiakn 

teori.  

 

• Menggunakan matematika bahasa (istilah, 

simbol, tanda) yang sebagian efektif, 

akurat, dan menyeluruh untuk 

menjelaskan operasi, konsep dan proses.  

• Sesuatu yang lengkap, strategi yang sesuai 

ditunjukkan atau dijelasakan tapi solusi 

yang tidak benar diberikan karena 

perhitungan atau pemahaman yang salah.  

• Solusi yang benar dan strategi yang sesuai 

ditunjukkan tapi tidak dilabelkan secara 

benar ketika diperlukan.  

Kriteria Level 2 Kriteria Level 2 

• Belum mampu memberikan respon  

• Penjelasan kurang terstruktur dari mulai apa 

yang diketahui, ditanya, jawaban dan dasar 

teori.  

• Melakukan lompatan-lompatan dalam 

menjelaskan jawaban akan tetapi masih 

mengetahui hubungannya.  

• Memberikan penjelasan atau deskripsi yang 

ambigu atau tidak jelas.  

• Komunikasi sulit untuk ditafsirkan.  

• Argumen tidak lengkap atau didasarkan pada 

• Menggunakan matematika bahasa (istilah, 

simbol, tanda, dan atau representasi) yang 

minimal efektif dan akurat,untuk 

menjelaskan operasi, konsep dan proses.  

• Solusi yang benar dengan strategi yang 

tidak sesuai atau penjelasan yang tidak 

ditunjukkan.  

• Beberapa bagian strategi yang sesuai 

ditunjukkan tapi tidak lengkap.  

• Beberapa bagian strategi yang sesuai 

ditunjukkan dengan beberapa bagian yang 
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premis yang tidak logis  tidak sesuai. 

Kriteria Level 1 Kriteria Level 1 

• Belum mampu memberikan respon atau 

feedback.  

• Memiliki beberapa unsur yang memuaskan 

pada saat menjelaskan tetapi mungkin gagal 

untuk menyelesaikan atau mungkin 

menghilangkan bagian-bagian penting dari 

masalah.  

• Penjelasan atau deskripsi mungkin hilang 

atau sulit untuk diikuti akan tetapi masih 

mampu menjelaskan.  

• Penjelasan kurang terstruktur dari mulai apa 

yang diketahui, ditanya, jawaban dan dasar 

teori. Melakukan lompatan-lompatan dalam 

menjelaskan jawaban tidak mengetahui 

mengetahui hubungannya.  

• Tidak dapat menyampaiakan dasar teori  

• Menggunakan matematika bahasa (istilah, 

simbol, tanda, dan atau representasi) yang 

tidak akurat, dan menyeluruh untuk 

menjelaskan operasi, konsep dan proses.  

• Respon salah, ditunjukkan dengan adanya 

penjelasan tertulis tentang cara 

mengerjakan meskipun tidak terselesaikan.  

• Ada beberapa pekerjaan atau penjelasan di 

luar menyalin data kembali, tetapi 

pekerjaan tidak akan mengarah pada solusi 

yang tepat.  

• Tidak terdapat strategi penyelesaian  

• Satu atau lebih pendekatan tidak 

dijelaskan.  

 

Kriteria Level 0 Kriteria Level 0 

• Berkomunikasi tidak efektif, kata-kata tidak 

mencerminkan masalah.  

• Penjelasan atau deskripsi tidak sesuai dengan 

masalah.  

• Penjelasan tidak terstruktur.  

• Tidak dapat memberikan penjelasan dan 

feedback.  

• Tidak dapat menyampaiakan dasar teori.  

 

• Menggunakan matematika bahasa (istilah, 

simbol, tanda, dan / atau representasi) yang 

tidak akurat.  

• Tidak ada solusi diberikan.  

• Tidak terbaca, kosong atau tidak 

mencukupi untuk skor.  

• Tidak dikerjakan atau tidak ada solusi 

yang ditunjukkan.  

• Solusi tidak benar dan tidak ada pekerjaan 

yang ditunjukkan. Beberapa data dari 

masalah disalin, tetapi tidak ada bukti dari 

strategi apapun ditampilkan atau 

dijelaskan.  

 

Adapun Alur penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :  
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Gambar 1 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Hasil Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian, awalnya, peneliti memberikan tes GEFT (Group Embedded Figure 

Test). Menurut Witkin (1971), GEFT merupakan tes yang dirancang untuk mengklasifikasikan 

seorang individu ke dalam Field Independent atau  Field  Dependent. Tes GEFT ini terdiri atas  3 

bagian berupa perintah untuk menemukan/ menebali gambar sederhana dalam bentuk yang rumit. 

Tes GEFT ini tidak menggunakan tes lisan dan hanya membutuhkan sedikit kemampuan bahasa 

untuk melakukan tugasnnya. GEFT terdiri atas 25 item soal, Bagian pertama terdiri dari 7 soal 

sebagai latihan, bagian kedua dan ketiga terdiri masing-masing 9 soal. Skor yang dihitung hanya 

pada bagian kedua dan ketiga. Awalnya peneliti memberikan instrument tes GEFT kepada seluruh 

siswa SMP Negeri 7 Kota Jambi kelas VII semester ganjil pada materi persamaan garis lurus, siswa 

yang menjawab soal dengan benar diberi skor 1 dan siswa menjawab soal salah diberi skor 0, 

sehingga dalam penelitian ini, subjek yang mendapat skor > 9 digolongkan FI dan subjek yang 

mendapat skor ≤ 9 digolongkan FD.  

Berdasarkan perolehan jumlah skor tes GEFT, maka  pada kelompok gaya kognitif FI, dipilih dua 

siswa (satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan) yang memiliki  jumlah skor tinggi. 

Sedangkan pada kelompok gaya kognitif FD, dipilih dua siswa (satu siswa laki-laki dan satu siswa 
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perempuan) yang memiliki jumlah skor rendah. Dikarenakan penelitian ini dilakukan di kelas VII 

semester ganjil, selain  menggunakan instrument tes GEFT  peneliti menggunakan  nilai UAN 

matematika siswa pada saat di SD untuk menentukan tingkat kemampuan matematika mereka, 

sehingga dapat dipilih siswa-siswa yang memiliki tingkat kemampuan matematika yang setara. 

2) Pembahasan 

Setelah dipilih subjek yang terdiri dari satu siswa laki-laki dengan gaya kognitif Field 

Independent (SLI), satu siswa perempuan dengan gaya kognitif Field Independent (SPI), satu siswa 

laki-laki dengan gaya kognitif Field Dependent (SLD), dan satu siswa  perempuan dengan gaya 

kognitif Field Dependent (SPD). Subjek diberikan soal TKMT yang dilakukan pada hari yang 

sama, Sedangkan tes TKML (wawancara) dilakukan satu persatu kepada siswa secara bergantian.  

Menurut beberapa penelitian untuk mengetahui siswa memiliki keakuratan komunikasi matematis 

yang ditinjau dari gaya kognitif dan perbedaan gender. Peneliti mempunyai beberapa literatur yaitu 

dari Nailatur Rohmah & Siti Khabibah (2014) adalah sebagai berikut :  

a. Profil komunikasi matematika siswa secara tertulis pada SLI dalam pemecahan masalah 

matematika ia menuliskan langkah-langkah penghitungan dengan akurat dan lengkap. Selain itu, 

ia juga menuliskan kesimpulan dengan akurat dan lengkap. Namun demikian, untuk 

istilah/notasi matematika yang ditulis yakni tidak akurat dan tidak lengkap. Sementara itu, ia 

dapat dikatakan lancar dalam menuliskan semua informasi sampai pada kesimpulan. Sedangkan 

komunikasi secara lisan pada tahap menyelesaikan masalah, ia menyebutkan langkah-langkah 

penghitungan dengan akurat, lengkap, dan lancar. Selain itu, ia juga menyebutkan kesimpulan 

dengan akurat, lengkap, dan lancar. Namun demikian, istilah/notasi matematika yang disebutkan 

yakni tidak akurat dan tidak lengkap. 

b. Profil komunikasi matematika siswa secara tertulis pada SPI pada tahap menyelesaikan 

masalah, ia menuliskan langkah-langkah penghitungan dengan akurat dan lengkap. Namun 

demikian, ia menuliskan kesimpulan yang tidak akurat dan tidak lengkap. Kemudian untuk 

istilah/notasi matematika yang ditulis juga tidak akurat dan tidak lengkap. Sementara itu, ia 

dapat dikatakan lancar dalam menuliskan semua informasi sampai pada kesimpulan. Sedangkan 

komunikasi secara lisan, ia menyebutkan langkah-langkah penghitungan dengan akurat, 

lengkap, dan lancar. Sementara itu, ia menyebutkan kesimpulan yang tidak akurat, tidak 

lengkap, namun lancar. Kemudian untuk istilah/notasi matematika yang disebutkan yakni tidak 

akurat dan tidak lengkap. 

c. Profil komunikasi matematika siswa secara tertulis pada SLD pada tahap menyelesaikan 

masalah, ia menuliskan langkah-langkah penghitungan yang tidak akurat dan tidak lengkap. 

Selain itu, ia juga menuliskan kesimpulan yang tidak akurat dan tidak lengkap. Kemudian untuk 

istilah/notasi matematika yang ditulis yakni tidak akurat dan tidak lengkap. Sementara itu, ia 

dapat dikatakan lancar dalam menuliskan semua informasi sampai pada kesimpulan. Sedangkan 
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komunikasi secara lisan pada tahap menyelesaikan masalah, ia menyebutkan langkah-langkah 

penghitungan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak lancar. Selain itu, ia juga menyebutkan 

kesimpulan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak lancar. Kemudian untuk istilah/notasi 

matematika yang disebutkan yakni tidak akurat dan tidak lengkap. 

d. Profil komunikasi matematika siswa secara tertulis pada SPD pada tahap menyelesaikan 

masalah, ia menuliskan langkah-langkah penghitungan yang tidak akurat dan tidak lengkap. 

Selain itu, ia juga menuliskan kesimpulan yang tidak akurat dan tidak lengkap. Kemudian untuk 

istilah/notasi matematika yang ditulis yakni tidak akurat dan tidak lengkap. Sementara itu, ia 

dapat dikatakan lancar dalam menuliskan semua informasi sampai pada kesimpulan. Sedangkan 

komunikasi secara lisan pada tahap menyelesaikan masalah, ia menyebutkan langkah-langkah 

penghitungan yang tidak akurat dan tidak lengkap, namun lancar. Selain itu, ia juga 

menyebutkan kesimpulan yang tidak akurat dan tidak lengkap, namun lancar. Kemudian untuk 

istilah/notasi matematika yang disebutkan yakni tidak akurat dan tidak lengkap. 

Selain itu ada juga literatur tentang profil kemampuan komunikasi matematika siswa menurut Zavy 

Sulthoni dalam penelitiannya yang dilakukan dikelas unggul dan reguler di SMA Panjura Malang 

yaitu pada kelas unggul untuk tingkat komunikasi lisan, siswa mampu memberikan respon lengkap 

dengan penjelasan yang jelas dan terstruktur, menyajikan argumen yang kuat secara logis dan 

lengkap disertai dasar meskipun dalam penyajiannya mungkin mengandung beberapa celah kecil 

seperti kesalahan dalam menyampaikan teori, sedangkan pada komunikasi tertulis siswa sudah 

mampu menggunakan bahasa matematika yang sangat efektif dan akurat serta memberikan 

pemaparan solusi benar dan menunjukkan strategi yang sesuai meskipun ada kesalahan kecil dalam 

komputasional. Hasil ini berbeda dengan komunikasi matematika lisan pada kelas reguler disini 

siswa belum mampu memberikan respon, siswa memberikan penjelasan yang tidak terstruktur, 

komunikasi sulit untuk ditafsirkan, argumen tidak lengkap atau mungkin tidak mampu 

menyampaikan ide sama sekali, sedangkan pada tingkat komunikasi tertulis siswa menggunakan 

matematika bahasa dengan tidak akurat, beberapa pekerjaan atau penjelasan di luar menyalin data 

kembali, tetapi pekerjaan tidak akan mengarah pada solusi yang tepat atau bahkan tidak 

memberikan solusi dan pengerjaan sama sekali.   

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan siswa yang memiliki keakuratan komunikasi 

matematis yang ditinjau dari gaya kognitif dan perbedaan gender, sesuai dengan rubrik modifikasi 

yang dibuat berdasarkan Maine Holistic Rubric for Mathematics, Maryland Math Communication 

dan QUASAR General Rubric yang digunakan menyadur dari penelitian Zavy Sulthoni. 

Berdasarkan analisis data subjek yang diperoleh, siswa baik laki-laki maupun perempuan yang 
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memiliki keakuratan komunikasi matematis apabila komunikasi lisannya berada pada kriteria level 

3 dan 4 sedangkan pada komunikasi tulisannya berada pada kriteria level 4. 
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ABSTRAK. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang dilaksanakan dalam satu semester 
yang berarti kurang lebih lima bulan. Pada saat siswa melaksanakan Prakerin di industri, siswa 
tetap diwajibkan memenuhi pembelajaran disekolah dengan tugas-tugas yang diberikan oleh 
masing-masing guru mata pelajaran. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sebagai 
guru yang mengampu mata pelajaran matematika, permasalahan krusial yang menjadi hambatan 
dalam proses pembelajaran ini adalah; (1) sumber belajar berupa LKS belum sesuai dengan 
kompetensi peserta didik yang notabene adalah siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh; (2) 
tidak adanya modul yang membantu siswa belajar secara mandiri pada saat prakerin sehingga 
pencapaian kompetensi menjadi tidak maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan yang bertujuan (1) Untuk menghasilkan bahan ajar  matematika berupa modul 
matematika  yang memfasilatasi  siswa dalam pembelajaran matematika diwaktu siswa mengikuti 
Praktek Kerja Industri ( Prekerin )  yang layak dipakai dalam proses pembelajaran, (2) Mengetahui 
kualitas modul matematika dan (3) Mengetahui respon siswa terhadap modul matematika yang 
digunakan untuk belajar selama mengikuti prekerin. Pengembangan modul pembelajaran 
matematika ini ditujukan untuk siswa kelas XI Semester 2 Akomodasi Perhotelan pada SMK 
Negeri 4 Kota Jambi yang dalam rancangannya menggunakan model Dick dan Carey (2005) yaitu  
terdiri dari 10 tahapan pengembangan yaitu: (1) Analisis Tujuan Pembelajaran,( 2) Melakukan 
Analisis Instruksional, (3) Mengidentifikasi Karakteristik Peserta Didik, (4) Merumuskan Tujuan 
Performa/ Tujuan Khusus, (5) Mengembangkan Tes Acuan Patokan, ( 6) Mengembangkan Strategi 
Instruksional, (7) Mengembangkan Materi Pembelajaran, (8) Merancang dan Mengembangkan 
Evaluasi Formatif, (9) Revisi Instruksional, dan (10) Melaksanakan Evaluasi Sumatif. Selain itu 
penulis juga  melakukan evaluasi produk pengembangan dengan menggunakan Validasi ahli 
teknologi pendidikan untuk memberi masukan, kritikan dan tanggapan mengenai organisasi, 
psikologi, teori belajar dan unsur-unsur pembelajaran atau hal-hal yang berkaitan dengan 
pendidikan dan  Validasi ahli materi pembelajaran untuk memberikan penilaian, komentar dan 
saran terhadap keseluruhan isi atau materi bahan pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya  
melakukantahap uji coba produk, pengembang akan berkerjasama dengan teman sejawat dan siswa 
guna memperoleh data mengenai produk yang dikembangkan dengan tiga uji coba yakni uji coba 
perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Jenis data pada pengembangan ini 
berupa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh berupa tanggapan dan 
saran perbaikan yang diperoleh dari hasil konsultasi, diskusi dan wawancara sedangkan data 
kuantitatif diperoleh dari informasi yang diperoleh dari hasil olahan data angket tertutup dan tes. 
Tes digunakan untuk mengukur kemampuan awal dan akhir siswa.Instrumen pengumpul data 
dalam penelitian adalah berupa (1) Angket untuk memperoleh informasi mengenai kemenarikan 
dan kesesuaian isi modul dengan tujuan pembelajaran, serta efektifitas penggunaan modul dalam 
pelaksanaan prakerin. (2) Wawancara untuk pengadministrasian angket secara lisan dan langsung 
terhadap masing-masing anggota sampel. Wawancara bertujuan untuk mengetahui berbagai data 
yang bersifat umum yang tidak dapat diketahui melalui angket maupun observasi. (3) 
Observasidilakukan dengan cara peneliti sengaja tidak mengontrol atau memanipulasi kegiatan 
yang akan diteliti atau dalam bahasa lain, peneliti atau pengamat berupaya untuk tidak 
mempengaruhi situasi yang sedang diamati. (4) Tesmerupakan instrumen yang digunakan untuk 
mengukur status individual seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan, penguasaan objek ukur 
ataupun keterampilan terhadap seperangkat kompetensi atau materi tertentu. Tes dalam penelitian 
pengembangan ini diberikan kepada siswa prakerin sebelum prakerin untuk mengukur kemampuan 
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awal siswa dan pada saat uji coba lapangan dengan tujuan untuk mengetahui skala penilaian hasil 
belajar siswa.  
 
Kata kunci : Bahan Ajar (Modul), Pembelajaran Jarak Jauh 
 
PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan kejuruan di Indonesia 

setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Definisi pendidikan kejuruan sendiri menurut House 

Committee on Education and Labour (HCEL) seperti yang dikutip oleh Samani (2011) bahwa 

pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan 

kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan 

keterampilan. Sedangkan Snedden mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan 

yang diarahkan untuk mempelajari bidang khusus, agar para lulusan memiliki keahlian tertentu 

seperti bisnis, pabrikasi, pertanian, kerumahtanggaan, otomotif telekomunikasi, listrik, bangunan, 

dan sebagainya (Johan, 2010). 

Pembelajaran di sekolah kejuruan dilaksanakan dengan pola pelatihan khusus yang mengarahkan 

siswa agar menjadi seseorang yang profesional dalam dunia pekerjaan. Maka dalam proses 

pembelajaran di sekolah kejuruan terdapat program praktek kerja industri (prakerin) yang 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.  

Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Kota Jambi 

dilaksanakan dalam satu semester yang berarti kurang lebih lima bulan. Pada saat siswa 

melaksanakan Prakerin di industri, siswa tetap diwajibkan memenuhi pembelajaran disekolah 

dengan tugas-tugas yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Hal yang terjadi 

selama ini adalah siswa dalam pembelajaran mandiri tersebut difasilitasi melalui LKS atau modul 

pembelajaran. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sebagai guru yang mengampu 

mata pelajaran matetika, permasalahan krusial yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran 

ini adalah; (1) sumber belajar berupa LKS belum sesuai dengan kompetensi peserta didik yang 

notabene adalah siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh; (2) tidak adanya modul yang 

membantu siswa belajar secara mandiri pada saat prakerin sehingga pencapaian kompetensi 

menjadi tidak maksimal. Sehingga peneliti memandang perlu untuk mengembangkan modul 

matematika di SMK Negeri 4 Kota Jambi untuk siswa yang melaksanakan prakerin  dengan tujuan 

Tujuan pengembangan ini adalah (1) Mengembangkan modul matematika sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik siswa kelas XI SMK. (2) Mengembangkan modul matematika sesuai dengan 

persyaratan pengembangan. (3) Menghasilkan modul matematika yang dapat meningkatkan 

kemandirian siswa dalam belajar. (4) Mengembangkan modul matematika untuk siswa kelas XI 

SMK pada saat praktek kerja industri (prakerin). 
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Merujuk pada berbagai masalah yang telah diungkapkan diatas , maka pengembangan ini dianggap 

penting bagi guru mata pelajaran, siswa, dan sekolah dengan mempertimbangkan  mengembangkan 

modul matematika yang sesuai untuk siswa praktek kerja industri,  persyaratan yang harus dipenuhi 

agar pengembangan modul matematika ini menjadi baik, modul matematika ini dapat 

meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar, siapa dan dalam kondisi bagaimanakah modul 

matematika ini digunakan. 

Adapun spesifikasi produk dari hasil penelitian ini berupa sebuah modul cetak matematika untuk 

peserta didik kelas XI SMK adalah : (1) Modul matematika yang akan dikembangkan disesuaikan 

dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi (KD) yang ada dalam  kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP).  (2) Modul akan mengedepankan tata pengetikan, tata warna, pengelompokkan 

materi, urutan materi dan bentuk-bentuk latihan serta menyertakan kunci jawaban agar siswa tidak 

akan kesulitan mendapatkan umpan balik dari tugas-tugas yang mereka kerjakan.  (3) Bentuk soal 

latihan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga psikomotorik seperti studi kasus, 

skala sikap dan unjuk kerja. Hal ini memungkinkan siswa untuk terus mengembangkan 

keterampilannya. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengembangkan modul pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan modul, peserta 

didik tetap dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan mereka yang sesuai dengan 

pekerjaan mereka pada saat melaksanakan prakerin.  

 
METODE PENELITIAN 

Pengembangan modul pembelajaran matematika ini ditujukan untuk siswa kelas XI yang 

melaksanakan prakerin yang dalam rancangannya menggunakan model Dick dan Carey (2005). 

Model Dick dan Carey terdiri dari 10 tahapan pengembangan yaitu: 1) Analisis Tujuan 

Pembelajaran, 2) Melakukan Analisis Instruksional, 3) Mengidentifikasi Karakteristik Peserta 

Didik, 4) Merumuskan Tujuan Performa/ Tujuan Khusus, 5) Mengembangkan Tes Acuan Patokan, 

6) Mengembangkan Strategi Instruksional, 7) Mengembangkan Materi Pembelajaran, 8) 

Merancang dan Mengembangkan Evaluasi Formatif, 9) Revisi Instruksional, dan 10) 

Melaksanakan Evaluasi Sumatif. 

Jenis data pada pengembangan ini berupa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh berupa tanggapan dan saran perbaikan yang diperoleh dari hasil konsultasi, 

diskusi dan wawancara sedangkan data kuantitatif diperoleh dari informasi yang diperoleh dari 

hasil olahan data angket tertutup dan tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan awal dan 

akhir siswa dengan instrument penelitian menurut Darmadi (2011), ada tiga cara pokok untuk 

untuk mengumpulkan data yakni; 1) Mengadministrasikan suatu instrumen yang 

distandardisasikan, 2) Mengadministrasikan instrumen yang diciptakan sendiri, atau 3) Mencatat 
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data yang ada dengan cara biasa. Ketiga cara ini menurutnya dapat digunakan oleh peneliti sesuai 

dengan kebutuhan dan kesesuaian di lapangan. Instrumen pengumpul data dipaparkan secara rinci 

seperti berikut ini:  

1. Angket 

Tujuan digunakannya angket dalam instrumen pengumpul data adalah  untuk memperoleh 

informasi mengenai kemenarikan dan kesesuaian isi modul dengan tujuan pembelajaran, serta 

efektifitas penggunaan modul dalam pelaksanaan prakerin. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Darmadi (2011) adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung 

terhadap masing-masing anggota sampel. Wawancara bertujuan untuk mengetahui berbagai data 

yang bersifat umum yang tidak dapat diketahui melalui angket maupun observasi.  

3. Observasi 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi alamiah. Menurut Darmadi 

(2011) observasi ini dilakukan dengan cara peneliti dengan sengaja tidak mengontrol atau 

memanipulasi kegiatan yang akan diteliti atau dalam bahasa lain, peneliti atau pengamat berupaya 

untuk tidak mempengaruhi situasi yang sedang ia amati.  

4. Tes 

Tes menurut Darmadi (2011) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur status 

individual seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan, penguasaan objek ukur ataupun 

keterampilan terhadap seperangkat kompetensi atau materi tertentu. Tes dalam penelitian 

pengembangan ini diberikan kepada siswa prakerin sebelum prakerin untuk mengukur kemampuan 

awal siswa dan pada saat uji coba lapangan dengan tujuan untuk mengetahui skala penilaian hasil 

belajar siswa. Sedangkan untuk validasi data menggunakan tiga validasi yaitu  (1) Validasi ahli 

teknologi pendidikan, ahli teknologi pendidikan berperan memberi masukan, kritikan dan 

tanggapan mengenai organisasi, psikologi, teori belajar dan unsur-unsur pembelajaran atau hal-hal 

yang berkaitan dengan pendidikan. (2) Validasi ahli materi pembelajaran, ahli materi atau isi 

pembelajaran berperan memberikan penilaian, komentar dan saran terhadap keseluruhan isi atau 

materi bahan pembelajaran yang dikembangkan. (3) Dalam tahap uji coba produk, pengembang 

akan berkerjasama dengan teman sejawat dan siswa guna memperoleh data mengenai produk yang 

dikembangkan dengan tiga uji coba yakni uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji 

coba lapangan 

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data 

hasil pengembangan produk berupa data kualitatif dan kuantitatif.  
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PEMBAHASAN  

Adalah menjadi tugas seorang pendidik untuk menciptakan suasana mengajar, suatu sistem 

pembelajaran yang mampu membuat siswa termotivasi hingga tercapai tujuan pembelajaran. Guru 

dituntut untuk kreatif membangun suatu sistem pembelajaran termasuk memfasilitasi siswa untuk 

belajar dan memperoleh pengalaman belajar. Sistem pembelajaran terdiri atas input, proses dan 

output. Tahap penelitian pengembangan dari suatu sistem pembelajaran dapat dianalisis dari tugas 

pokok seorang guru yaitu mulai dari merancang pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam makalah ini, bagian input dari sistem 

pembelajaran yang akan dilakukan analisis adalah sarana prasarana dan perangkat pendukung 

pembelajaran yang berupa modul. Komponen input pembelajaran (menurut Endang 

Mulyatingingsih (2012) terdiri dari karakterisitik peserta didik, karakteristik guru, dan sarana 

prasarana dan perangkat pendukung pembelajaran.  

Rincian prosedur pengembangan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 4D menurut 

Thiagarajan (1974) terdiri atas 4D ( define, design, development dan dissemination). Menurut 

Endang Mulyatingingsih (2012) , dalam perkembangannya lebih lanjut penelitian dan 

pengembangan model 4D juga sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar 

seperti modul, LKS dan buku ajar. Tahapan 4D Thiagarajan sebagai berikut ini. 

3.1 Tahap Develop  

Hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang berupa modul dari materi persamaan/ 

pertidaksamaan linear dan kuadrat yang menerapkan peta konsep adalah sebagai berikut : 

3.1.1Tahap Define  

Thiagarajan membagi tahap design dalam 5 kegiatan, yaitu: front and end analysis, learner 

analysis, task analysis, task analysis, concept analysis dan specifying instructional objectives. 

Menurut Endang Mulyatingingsih (2012), dalam konteks pengembangan bahan ajar (dalam hal ini 

modul), tahap pendefinisian dilakukan dengan cara:  

(a) Analisis Kurikulum  

Analisis kurikulum digunakan untuk menetapkan pada kompetensi yang mana bahan ajar tersebut 

akan dikembangkan. Dari hasil analisis kurikulum berdasar Permen 22 tahun 2006 tercantum 

bahwa salah satu standar kompetensi siswa SMK pada mata pelajaran matematika adalah 

memecahkan masalah maka penulis mengembangkan modul dari standar kompetensi tersebut.  

(b) Analisis karakteristik peserta didik  

Analisis ini digunakan untuk menelaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan rancangan 

dan pengembangan pembelajaran. Siswa SMK pada usianya, berdasar perkembangan kognitif 

menurut Piaget anak usia 11 tahun keatas berada pada tingkat perkembangan intelektual operasi 

formal. Pada periode ini anak mampu menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk 

operasi-operasi yang lebih kompleks.Sedangkan menurut Flavell (dalam Ratna Wilis Dahar, 1988) 
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anak pada periode operasional formal telah mampu berpikir adolesensi yaitu hipotesis-deduktif, 

mampu berpikir proposisional, dan mampu berpikir kombinatorial, yaitu berpikir meliputi semua 

kombinasi benda-benda, gagasan-gagasan, atau proposisi-proposisi yang mungkin.Latar belakang 

pengetahuan siswa saat menempuh bangku SMP adalah siswa sudah pernah mendapat materi-

materi penunjang yang diperlukan untuk mempelajari materi tersebut, seperti operasi bilangan bulat 

maupun bilangan real, operasi aljabar.Materi persamaan/pertidaksamaan linear maupun kuadrat, 

bukanlah materi yang baru untuk siswa, karena di bangku SMP, siswa juga sudah mendapatkan 

materi tersebut.Namun menjadi sangat penting jika siswa tidak mengetahui keterkaitan dari dan 

antar konsep matematika, atau beranggapan matematika SMP dan SMK terpisah.Hal tersebut 

menjadikan matematika tidak bermakna untuk siswa. Berdasar hal tersebut maka modul 

pembelajaran yang akan digunakan disetting dengan menerapkan peta konsep.  

(c) Analisis materi  

Pada tahapan ini, menurut Endang Mulyatiningsih, analisis materi dilakukan dengan 

mengidentifikasi materi utama yang perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang 

relevan dan menyusunnya kembali secara sistematis. 

(d) Merumuskan tujuan  

Adapun tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan diajarkan kepada siswa 

3.1.2 Tahap Design  

Thiagarajan membagi tahap design dalam 4 kegiatan, yaitu: constructing criterion referenced test, 

media selection, format selection, initial design. Dalam konteks pengembangan modul, pada tahap 

ini penulis telah membuat prototype( rancangan produk awal )/ draft 1 dari bahan ajar yang sesuai 

dengan dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi yang disesuaikan dengan 

penggunaan peta konsep dalam kegiatan pembelajaran siswa.  Sebelum produk draft 1 yang berupa 

modul tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya, maka draft 1 tersebut divalidasi oleh 4 validator. 

Validasi yang digunakan adalah validasi isi, yakni dengan cara membuat tabel spesifikasi indikator 

yang memasangkan setiap aspek dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian hasil penilaian dari ahli 

berupa masukan-masukan dijadikan sebuah acuan dalam merevisi sehingga pada akhirnya 

diperoleh instrumen yang valid.Ketiga validator yang memvalidasi produk bahan ajar tersebut 

adalah dosen di Prodi Pendidikan Matematika, FKIP, Unja dan seorang guru matematika dari 

SMKN 4 Kota Jambi.Berdasarkan hasil validasi, draft 1 modul masih perlu direvisi. Beberapa 

masukan dari validator adalah:  

 Perlunya kejelasan gambar yang sesuai dengan keadaan nyata/ sesuai konsep.  

 Perlunya kejelasan/ penguatan dalam langkah-langkah penyelesaian siswa sehingga penerapan 

peta konsep pada modul siswa tampak.  

 Revisi dari segi bahasa dan tata tulis  
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3.1.3 Tahap Development  

Thiagarajan membagi tahap ini dalam dua kegiatan, yakni expert appraisal dan developmental 

testing. Menurut Endang Mulyatiningsih (2012), dalam konteks pengembangan bahan ajar, tahap 

pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul/buku ajar tersebut 

kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan menggunakan 

bahan ajar tersebut. Hasil pengujian ini kemudian akan dilakukan revisi sebagai draft II.  

Dari hasil uji coba terbatas pada siswa kelas XI SMK Negeri 4 Kota Jambi, yang terdiri atas 34 

siswa, diperoleh hasil analisis angket respon tentang modul sebagai berikut : 

1. Pendapat siswa tentang komponen mengajar ( dalam hal ini adalah diberikannya bahan ajar 

berupa modul ), 90.7% siswa menyatakan senang.  

2. Pendapat siswa tentang keterbacaan lembar kegiatan/ modul (bahasanya), kejelasan urutan 

kerjanya, dan variasi soalnya. 

Keterangan Ya (%) Tidak (%) 
Apa Komentar Anda terhadap lembar kerja yang Anda 
gunakan  
• Apakah bahasanya mudah dimengerti?  
• Apakah Urutan Kerjanya jelas?  

 

 
 

78.4 
82.7 

 

 
 

21.6 
17.3 

 
• Bagaimana variasi dan tingkat kesulitannya  

 
67.4 

Baik (%) 
32.6 

Kurang Baik (%) 
 

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa respon siswa dengan diberikannya dan 

digunakannya modul sangat baik.Hampir semua siswa menyatakan kesenangannya.Dari segi 

bahasa dan urutan kerjanya siswa juga memberikan respon yang baik.Sementara pada variasi 

contoh dan tingkat kesulitannya 67 % siswa menyatakan baik.Namun beberapa siswa menyarankan 

diberikan lebih banyak variasi contoh langkah penyelesaian masalah. 

 
KESIMPULAN  

Dari hasil analisis penelitian dan pengembangan dengan menerapkan langkah-langkah 4D (define, 

design, development dan dissemination) Thiagarajan, dapat disimpulkan bahwa rancangan 

perangkat pembelajaran berupa produk modul yang berupa draft II dapat digunakan untuk tahap 

berikutnya  

Mengajar adalah tugas utama seorang guru.Dalam mengajar guru berperan sebagai fasilitator yang 

memfasilitasi peserta didiknya untuk memperoleh pengalaman mengajar dan membantu siswanya 

mencapai tujuan belajarnya dengan baik. Untuk itu perlu kiranya guru merancang suatu sistem 

pembelajaran yang memperhatikan input, proses dan output. Bahan ajar yang berupa modul sebagai 

sarana /media siswa untuk belajar mandiri, serta karakteristik siswa haruslah menjadi pertimbangan 

guru dalam mengembangkan suatu sistem pembelajaran.Membuat matematika menjadi bermakna 
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juga menjadi tugas seorang guru.Peta konsep, dengan membuat hubungan konsep/materi yang satu 

dengan yang lain, membuat siswa mampu mengkaitkan antar konsep sehingga kebermaknaan 

dalam belajar matematika tercapai. 

Dari pembahasan dan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Modul dapat membantu siswa Prakerin kelas XI semester 2 pada SMK Negeri 4 

Kota untuk  memenuhi beban belajar sesuai dengan standar isi pada kurikulum KTSP 

2. Dengan penggunaan modul secara kreatif, diharapkan siswa akan terbiasa berfikir secara lebih 

bebas dan kreatif, sehingga menjadi pribadi yang mandiri, tangguh dapat menghadapi tantangan 

di masa mendatang. 

3. Pengembangan Modul diperlukan kriteria – kriteria dan pedoman untuk menghasilkan modul 

yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pengembangannya.  

4. Dibutuhkan kesungguhan dan kreativitas guru untuk mengembangkan  dan menyusun modul 
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Abstrak. Proses pembelajaran idealnya mampu mengeksplor secara maksimal potensi yang 
dimiliki oleh siswa. Siswa  terlibat  aktif baik aktif secara fisik, mental maupun emosional. Tetapi 
faktanya, proses pembelajaran masih di dominasi oleh guru, siswa cenderung pasif dan menerima 
apa yang disampaikan oleh guru.  Untuk itu diperlukan suatu invovasi model pembelajaran yang 
mampu melibatkan siswa dalam mengkonstruksi konsep, prisip, dan prosedur matematika, 
sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Salah satu yang patut untuk dilakukan adalah model 
pembelajaran Guided Discovery Learning. Model pembelajaran ini menuntun siswa untuk 
menemukan konsep, prinsip, dan prosedur matematika melalui tahapan-tahapan yang ada.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa melalu implementasi 
model pembelajaran Guided Discovery Learning. Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) siklus. Masing-masing siklus terdiri atas perencanaan (planning), 
tindakan (action), observasi (observation), refleksi (reflection), dan evaluasi (evaluation). Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi: aktivitas belajar siswa, aktivitas guru, dan prestasi 
belajar siswa.  Hasil akhir penelitian yang  diperoleh yaitu Aktivitas fisik, 66% pada prasiklus  
meningkat menjadi 80% pada siklus III. (2) Aktivitas mental pada pra siklus 42%, meningkat 
menjadi  64% pada siklus III. (3) Aktivitas emosional, pada pra siklus 56%,  dan pada siklus III 
menjadi 78%. Sedangkan untuk prestasi belajar siswa pada materi teorema Pythagoras diperoleh 
nilai rata-rata kelas, 56 pada pra siklus  menjadi 60 pada siklus I, 62 pada siklus II, dan 72 pada 
siklus III. Dari penelitian ini  diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 
Guided Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 
Kota Jambi pada pembelajaran teorema Pythagoras.  
 
Kata kunci:  Guided Discovery Learning, Aktivitas, dan Prestasi Belajar 

 
PENDAHULUAN 

Banyak hal yang mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa, salah satu diantaranya adalah 

proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang mampu mengeksplor secara 

maksimal potensi yang dimiliki oleh siswa, yang melibatkan siswa aktif baik secara fisik, mental 

dan emosional. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan, proses pembelajaran masih di dominasi oleh 

guru, guru aktif menerangkan, mencatatkan dan siswa hanya mendengarkan, mencatat dan 

mengerjakan soal. Keterlibatan siswa dalam mengkonstruksi konsep suatu materi sangat minim. 

Siswa cenderung pasif, kurang terlibat dalam mengkonstruksi konsep matematika, sehingga siswa 

kurang mampu menyelesaikan soal-soal kontekstual, yang menuntut penalaran, argumentasi dan 

kreativitas. Hal ini dapat dilihat dari prestasi siswa Indonesia pada kompetisi  TIMSS (Trends in 

Mathematics and Science Study) yang diselenggarakan  oleh Internasional Association for the 
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Evaluation of Education Achievement (IEA) tahun  2011 Indonesia berada di urutan ke-38  dari 42 

negara dengan skor 386 dibawah skor  rata-rata 500. 

Untuk itu diperlukan suatu inovasi model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif 

dalam mengkonstruksi konsep, prinsip dan prosedur matematika. Sehingga siswa mampu 

menyelesaikan soal-soal yang memuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas. Salah satu inovasi 

yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah memilih model pembelajaran yang dapat 

mengeksplor secara maksimal potensi yang dimiliki  siswa. Diantaranya adalah  dengan 

menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Mengapa harus Guided Discovery 

Learning? Dengan Guided Discovery Learning memungkinkan  siswa terlibat secara aktif dalam 

mengkonstruksi atau menemukan sendiri konsep/ide-ide matematika, pembelajaran akan lebih 

bermakna, sehingga akan tersimpan lama dalam memory siswa.  

Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan model Discovery Learning ada beberapa prosedur 

dalam proses pembelajaran yaitu : (1) Stimulation: siswa dibimbing untuk mengajukan pertanyaan, 

membaca buku, mengamati objek/benda sehingg tertarik untuk mengadakan eksplorasi terhadap 

materi pembelajaran, (2) Problem Statemen: siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi 

masalah sebanyak- banyaknya tentang materi pembelajaran, (3)  Data Collection: siswa 

mengumpulkan informasi sebanyak – banyaknya untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis 

materi yang dipelajari dengan cara membaca literatur, mengamati objek dan lain – lain, (4) Data 

Processing: semua informasi yang telah diperoleh peserta didik diolah dan ditafsirkan (5) 

Verification: pada tahap ini siswa melakukan pengamatan dengan cermat untuk membuktikan 

benar tidaknya hipotesis, (6) Generalization: siswa  membuat kesimpulan yang dapat dijadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan 

hasil verifikasi. 

Dalam Guided Discovery Learning, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang 

lalu dengan pengetahuan yang sedang ia peroleh. Siswa didorong untuk berpikir, menganalisis, 

sehingga dapat menemukan konsep, prinsip, ataupun prosedur matematika dengan menggunakan 

bahan ajar yang telah dipersiapkan oleh guru. Guru mendorong  siswa membuat dugaan, intuisi, 

dan mencoba-coba. Melalui dugaan, intuisi, dan mencoba-coba ini diharapkan siswa mampu 

menemukan konsep, prinsip, ataupun prosedur matematika. Untuk menghasilkan suatu penemuan, 

siswa harus dapat menghubungkan ide-ide matematis yang mereka miliki.  

Dan  aktivitas belajar menurut  Paul D. Deirich (Sardiman, 2010) menyatakan bahwa indikator 

aktivitas  belajar siswa berdasarkan jenis aktivitasnya dalam proses pembelajaran yaitu berisi 

sebagai berikut: kegiatan visual (visual activities), kegiatan lisan (oral activities), kegiatan 

mendengarkan (listening activities), kegiatan menulis (writing activities), kegiatan menggambar 
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(drawing activities), kegiatan emosional (emotional activities), kegiatan motorik (motor activities), 

dan kegiatan mental. 

Sedangkan menurut Rochman Natawijaya (Hamalik, 2010 ) menyatakan, “belajar aktif adalah 

suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual 

dan emosional guna memperoleh hasil belajar  berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor.” 

Tujuan penelitian ini  adalah meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa  kelas 

VIII A SMP Negeri 5 Kota Jambi melalui implementasi model Guided discovery Learning. 

Manfaat yang diperoleh dari  pelaksanaan penelitian ini adalah (1) memperluas wawasan guru 

tentang model-model pembelajaran. (2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

secara aktif  dalam proses pembelajaran (3) sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan 

dalam mengembangkan kurikulum  Matematika tingkat SMP. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan terhitung mulai bulan Agustus  sampai dengan 

Desember 2013. Lokasi penelitian di SMP Negeri 5 Kota Jambi yang terletak di jalan 

Prof.Dr.Muhammad Yamin, S.H, dan subjek penelitiannya adalah siswa kelas VIII A yang 

berjumlah 36 orang.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) siklus. Masaing-masing  setiap siklus  terdiri atas empat tahapan yaitu: 

perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), refleksi (reflection), dan 

evaluasi (evaluation)  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes. Tes digunakan untuk 

mengumpulkan data kuantitatif . Tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

siswa.  Sedangkan non tes berupa hasil observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas belajar 

siswa.  Untuk itu diperlukan indikator untuk mengukur keberhasilan aspek yang ingin ditingkatkan. 

Pada landasan teori sudah di jelaskan bahwa secara umum aktivitas belajar terbagi menjadi 3 jenis, 

yaitu aktivitas fisik, mental dan emosional. 

Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase aktivitas belajar siswa baik aktivitas fisik, 

mental, maupun emosional. Dari data tersebut kemudian ditarik kesimpulan apakah tindakan yang 

dilaksanakan berhasil atau tidak. Hasil observasi aktivitas belajar  siswa diolah dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) Menjumlahkan siswa yang aktif dari setiap indikator aktivitas belajar 

(2) Menghitung rata-rata persentase indikator aktivitas belajar secara klasikal. Untuk menghitung 

persentase setiap kriteria aktivitas belajar  adalah sebagai berikut:     

% aktivitas belajar  =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎

× 100%.   
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Untuk menghitung rata-rata kelas dan persentase siswa yang tuntas menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

Nilai siswa = 
maksimumskor

siswadiperolehyangSkor 10×   

 
Kemudian menghitung frekuensi siswa yang menjawab benar di setiap soal yang diberikan dan 

menghitung persentase rata-rata hasil belajar siswa pada akhir siklus. Untuk menghitung nilai rata-

rata tersebut digunakan rumus:   

�̅� = 
N
xΣ

 

�̅� = Nilai rata-rata 

∑𝑥 = Jumlah data  

N = Banyaknya data  

Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dilakukan dengan cara membandingkan 

persentase rata-rata yang diperoleh dari setiap siklus sebelumnya. Dan hasil perbandingan yang 

diperoleh dijadikan dasar untuk menyusun rencana tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Berdasarkan analisis kurikulum yang dilakukan untuk pembelajaran teorema Pythagoras, untuk KD 

3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, 

dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan yang terbagi dalam dua siklus. Dua kali  pertemuan 

pada siklus I dan dua kali pertemuan pada siklus II.  Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

Senin, 03 November 2013 selama  dua kali 40 menit, dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Kamis, 06 November 2013 selama 3 kali 40 menit. Siklus II dilaksanakan pada minggu berikutnya. 

Sedangkan  KD 3.2 Memecahkan  masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema 

Pythagoras dilaksanakan pada siklus  III  sebanyak dua kali pertemuan.   

Data aktivitas belajar siswa yang diperoleh dalam penelitian ini  dikelompokkan dalam tiga aspek 

yaitu aspek  siswa yang aktif secara fisik (mengaktifkan panca indera yang dimiliki), siswa yang 

aktif secara mental (adanya keterlibatan intelektual), dan siswa yang aktif secara emosional (adanya 

keterlibatan kejiwaan dan perasaan untuk aktif dalam proses pembelajaran). Setiap aspek 

dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja aktivitas belajar.  

Sebelum penelitian dimulai, peneliti melakukan pengamatan awal atau pra siklus untuk 

mendapatkan data awal guna memperjelas hasil penelitian.  Data pra siklus menunjukkan aktivitas 

fisik 66%, aktivitas mental 42% dan aktivitas emosional 56% Sedangkan data awal untuk prestasi 
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belajar peneliti melihat  data prestasi belajar siswa untuk materi teorema Pythagoras pada tahun 

sebelumnya, dan rata-rata nilai ulangan harian pada tahun 2012/2013 adalah 56.  

Siklus I, (1) Perencanaan: (a) Berdiskusi dengan teman sejawat sebagai kolaborator, (b)  

Melakukan analisis kurikulum materi Teorema Pythagoras, (c) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), (d) Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran, (e) Menyiapkan 

instrument Penelitian, (2) Pelaksanaan: Penerapan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran Guided Discovery Learning pada teorema Pythagoras di kelas VIII A SMP Negeri 5 

Kota Jambi. Pertemuan pertama, hari senin, 3 November 2013 selama 2 kali 40 menit. Materi 

prasyarat, luas persegi dan bilangan kuadrat, dan materi inti tentang konsep teorema Pythagoras, 

siswa dipandu dengan menggunakan Lembar Kerja (LK). Pertemuan kedua dilaksanakan hari 

Kamis, 6 November 2013, selama tiga kali 40 menit. Dimulai dengan apersepsi pelajaran tentang 

konsep teorema Pythagoras, dan materi inti menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-

siku. Pada akhir pelajaran siswa diberikan kuis (3) Observasi: Pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dilaksanakan oleh  Velly Meysia, S.Pd sebagai kolaborator dengan menggunakan lembar observasi:  

(a) Pada indikator aktivitas fisik, terbagi menjadi tiga indikator kinerja, yaitu siswa mencatat, dan 

siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Hasil 

penelitian yang diperoleh, belum ada peningkatan dari pra siklus yaitu 66%. (b) Pada indikator 

aktivitas mental, terbagi menjadi dua indikator kinerja, yaitu siswa mampu bekerja sama, dan siswa 

mampu menanggapi pertanyaan/pernyataan. Hasil penelitian yang dicapai 50% pada siklus I. (c) 

Pada Indikator aktivitas emosional, terbagi menjadi 2 dua indikator kinerja, yaitu siswa antusias 

terhadap pelajaran, dan siswa gembira mengikuti pelajaran, dan hasilnya adalah 61%.  Dan rata-

rata nilai kuis pada siklus I adalah 60. (4) Refleksi: Dari hasil pengamatan pada siklus masih 

terdapat beberapa hambatan baik dari guru maupun dari siswa. 

Siklus II, (1) Perencanaan: Mengecek semua persiapan pembelajaran, (2) Pelaksanaan: Pertemuan 

pertama pada sikulus II dilaksanakan pada hari Senin, selama  dua kali 40 menit, dengan 

memberikan materi prasyarat selama 15 menit tentang segitiga-segitiga istimewa.  Materi inti 

tentang menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa,  siswa 

dipandu dengan menggunakan  LK. Pertemuan kedua pada hari Kamis, 13 November 2013, diawali 

dengan apersepsi materi sebelumnya dan kegiatan inti tentang perbandingan sisi-sisi pada  segitiga 

siku-siku sudut istimewa,  siswa dipandu dengan menggiunakan LK. Pada akhir pembelajaran 

siswa mengikuti kuis yang kedua. (3) Observasi: Pengamatan terhadap aktivitas siswa dan langkah-

langkah pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi. (a) Pada indikator 

aktivitas fisik mengalami peningkatan dari 66% pada siklus I menjadi 75% pada siklus II. (b) Pada 

indikator aktivitas mental, terjadi peningkatan dari menjadi 58% pada siklus II,  (c) Pada Indikator 

aktivitas emosional, rata-rata persentase aktivitas belajar dari 61% pada siklus I menjadi 71% pada 

siklus II. Dan rata-rata nilaiu kuis pada siklus II meningkat menjadi 62.  (4) Refleksi: berdasarkan 
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hasil pengamatan pada siklus II terjadi peningkatan pada semua indicator kinerja aktivitas dan 

prestasi belajar, meskipun masih terdapat beberapa hambatan  baik dari guru maupun dari siswa. 

Siklus III, (1) Perencanaan: Mengecek semua persiapan pembelajaran, (2) Pelaksanaan: Pertemuan 

pertama pada sikulus III dilaksanakan pada hari Senin, 17 November 2013 selama  dua kali 40 

menit, dengan memberikan materi prasyarat selama 15 menit tentang sifat-sifat bangun-bangun 

datar.  Materi inti tentang menerapkan teorema Pythagoras untuk memecahkan masalah pada 

bangun datar siswa diberikan beberapa masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang 

disajikan melalui layar proyektor. Pertemuan kedua pada hari Kamis, 20 November 2013, diawali 

dengan apersepsi tentang materi sebelumnya dan kegiatan inti melanjutkan  tentang penerapan 

teorema Pythagoras untuk memecahkan masalah pada bangun-bangun datar   dengan memberikan 

beberapa permasalah kepada siswa. Pada akhir pembelajaran siswa mengikuti kuis yang ketiga. (3) 

Observasi: Pengamatan terhadap aktivitas siswa dan langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan 

dengan menggunakan lembar observasi. (a) Pada indikator aktivitas fisik, rata-ratanya  meningkat 

menjadi 80%. (b) Pada indikator aktivitas mental, rata-ratanya meningkat menjadi 64% (c) Pada 

Indikator aktivitas emosional, rata-ratanya juga meningkat menjadi 78%. Sedangak rata-rata nilai 

kuis adalah 72  (4) Refleksi: Dari data yang telah diperoleh selama pengamatan pada siklus III 

terjadi peningkatan pada semua indicator kinerja aktivitas dan prestasi belajar siswa 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan tes yang telah dilaksanakan selama tiga siklus maka diperoleh 

rekapitulasi aktivitas  dan prestasi belajar siswa untuk materi teorema Pythagoras adalah (1) 

Aktivitas fisik, 66% pada prasiklus menjadi 66% pada siklus I, 75% pada siklus II dan 80% pada 

siklus III. (2) Aktivitas mental pada pra siklus 42%, menjadi 50% pada siklus I, 58% pada siklus II 

dan 64% pada siklus III. (3) Aktivitas emosional, pada pra siklus 56%,  menjadi 61% pada siklus I, 

71% pada siklus II dan 78% pada siklus III.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan pada semua indicator 

Sedangkan untuk prestasi belajar siswa pada materi teorema Pythagoras diperoleh nilai rata-rata 

kelas, 56 pada pra siklus  menjadi 60 pada siklus I, 62 pada siklus II, dan 72 pada siklus III. 

Meskipun belum semua siswa tuntas mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

tetapkan yaitu 75, tetapi terjadi peningkatan pada prestasi belajar siswa untuk materi teorema 

Pythagoras pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Kota Jambi.  

KESIMPUMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan  

model pembelajarn Guided Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
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siswa pada pembelajaran teorema Pythagoras. Ini bisa dilihat dari meningkatnya indikator kinerja 

pada setiap aspek aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya. 

Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti menyarankan sebagai berikut: (1) Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru harus melibatkan siswa secara aktif, baik fisik, mental maupun emosional. 

(2) dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Guided 

Discovery Learning untuk materi  pembelajaran teorema Pythagoras  pada penelitian ini perlu 

penyebarluasan informasi dikalangan guru matematika khususnya guru matematika yang mengajar 

di kelas VIII.(3) Peneliti menyarankan penerapan model Guided Discovery Learning tidak hanya 

sebatas pada teorema Pythagoras saja, tetapi juga pada  kompetensi dasar yang lain. (4) Bahkan 

peneliti menyarankan model pembelajaran Guided Discovery Learning  ini dapat juga diterapkan 

pada mata pelajaran selain matematika. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

[1] Depdiknas. Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: Jakarta,2006 

[2] Oemar Hamalik.Psikologi Belajar dan Mengajar. Sinar Baru: Bandung, 2010 

[3] Sardiman. Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Rajawali Pers: Jakarta, 2010 

[4] Syaefudin Udin. Inovasi Pendidikan, Alfabeta: Bandung, 2009 

[5] Syah, M.  Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru. PT Remaja Rosdakary: Bandung, 
2004 

[6] Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Kencana Prenana Media 

Group: Jakarta, 2009 

[7] Zaini Hisyam. Strategi Pembelajaran Aktif, Pustaka Insan Madani: Yogyakarta,2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 167 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

ANALISIS PENDAHULUAN DALAM PENGEMBANGAN BUKU 
AJAR METODE NUMERIK BERBASIS KONSTRUKTIVISME  

DAN BERBANTUAN ICT 
  

Sofia Edriati 
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat 

sofia.edriati@yahoo.co.id 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan sebagai analisis 
pendahuluan dalam pengembangan buku ajar metode numerik berbasis konstruktivisme dan 
berbantuan ICT. Metode pengembangan yang digunakan mengikuti model Plomp yang terdiri atas 
tahap preliminary research, prototyping phase, dan assessment phase. Analisis pendahuluan 
dilakukan pada tahap preliminary research. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dengan dosen dan mahasiswa, serta analisis silabus dan buku teks. Data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pendahuluan, ditemukan permasalahan pada 
materi perkuliahan yang tercantum dalam silabus yang tumpang tindih dengan materi pada mata 
kuliah prasyarat. Materi tersebut sudah tidak relevan dengan pengetahuan awal yang dimiliki 
mahasiswa. Pelaksanaan perkuliahan masih bersifat teacher centered. Mahasiswa belum bisa 
belajar secara mandiri karena terkendala buku ajar yang sesuai dengan silabus. Pada beberapa buku 
ajar yang ada, ditemukan perbedaan konsep dan istilah yang digunakan. Perkuliahan yang 
dilaksanakan juga belum bisa mengoptimalkan penggunaan komputer sebagai alat bantu sehingga 
implementasi metode numerik menggunakan komputer yang merupakan salah satu kompetensi 
utama dalam silabus belum tercapai. Dalam perkuliahan metode numerik, dibutuhkan buku ajar 
yang memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan mahasiswa secara mandiri, serta mempermudah 
mahasiswa dalam mengaplikasikan metode numerik menggunakan program komputer. Buku ajar 
tersebut juga diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menyatukan perbedaan konsep dan istilah 
yang terdapat pada beberapa buku teks metode numerik lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pengembangan buku ajar metode numerik berbasis konstruktivisme dan berbantuan ICT. 
 
Kata kunci: Buku Ajar, Metode Numerik, Konstruktivisme, ICT 
 
PENDAHULUAN 

Metode numerik merupakan metode alternatif dalam penyelesaian persoalan-persoalan matematis 

yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Peranan metode numerik dalam penyelesaian masalah 

meningkat secara dramatis seiring dengan perkembangan komputer digital yang semakin pesat. 

Penggunaan metode numerik sangat efisien dan efektif disebabkan perangkat keras dan lunak 

komputer dewasa ini sangat memfasilitasi pengguna dalam meningkatkan kecepatan dan ketelitian 

penyelesaian masalah. 

Sebagai mata kuliah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan komputer digital, 

metode numerik malah dianggap sulit oleh mahasiswa PSPM STKIP PGRI Sumatera Barat. 

Mahasiswa tidak memahami konsep dan algoritma penyelesaian metode numerik. Mahasiswa juga 

tidak menguasai dengan baik dasar-dasar pemrograman komputer sehingga penggunaan komputer 

untuk mempermudah proses perhitungan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Proses 

perhitungan yang panjang dan berulang-ulang serta ketelitian yang sangat diutamakan dalam 

perkuliahan metode numerik mengakibatkan mahasiswa menghabiskan waktu cukup banyak untuk 
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bisa menguasai materi dengan baik. Kondisi ini menimbulkan kejenuhan dalam diri mahasiswa 

karena mahasiswa tidak dapat memaksimalkan penggunaan komputer sebagai alat bantu. 

Mahasiswa sebagai pelajar yang sudah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk belajar mandiri 

selayaknya bisa mencari sendiri informasi dan pengetahuan yang diperlukan dari sumber-sumber 

belajar di sekelilingnya. buku ajar sebagai salah satu sumber belajar hendaknya memfasilitasi 

proses konstruksi pengetahuan mahasiswa secara mandiri, serta menyediakan panduan bagi 

mahasiswa dalam mengaplikasikan metode numerik menggunakan program komputer. Akan tetapi, 

buku metode numerik yang ada belum banyak mendukung perkuliahan ini. Belum ada buku yang 

menggunakan program komputer yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna tanpa harus 

menguasai bahasa pemrograman tertentu. 

Menurut Pannen dan Purwanto dalam [8] bahan ajar bersifat mandiri, artinya dapat dipelajari oleh 

mahasiswa secara mandiri karena bahan ajar tersebut mempunyai struktur dan urutan yang 

sistematis. Buku ajar yang dilengkapi dengan gambar yang mendukung pencitraan terhadap kata 

dapat memicu proses konstruksi pengetahuan pembaca terhadap bahan bacaan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Mayer dalam [5], bahwa proses konstruksi pengetahuan merupakan kegiatan 

pemahaman bahan pelajaran melalui gambar atau kata kemudian diorganisasi menjadi model visual 

dalam pikiran, untuk selanjutnya diseleksi berdasarkan suara (perkataan) dan diorganisasi menjadi 

model verbal dalam pikiran. Dengan ketersediaan buku sebagai sumber belajar bagi mahasiswa, 

dapat mendukung proses konstruksi pengetahuan secara mandiri. 

Konsepsi konstruktivisme berasumsi bahwa pengetahuan dikonstruksi secara individual dan 

dikonstruksi bersama secara sosial oleh peserta didik berdasarkan interpretasi terhadap pengalaman 

([12] dan [16]). Oleh karena itu, pembelajaran harus berisi pengalaman-pengalaman yang 

memfasilitasi kegiatan konstruksi pengetahuan. Lingkungan belajar yang mendukung proses 

konstruksi pengetahuan dimana siswa dapat mencapai konsep dasar, keterampilan algoritma, proses 

heuristic, kebiasaan bekerjasama dan berefleksi, sangat dibutuhkan dan direkomendasikan oleh 

para ahli konstruktivisme. 

Pendekatan konstruktivisme memperluas kemungkinan bagi mahasiswa untuk memberi makna 

bagi proses belajar yang dialami dan melakukan proses konstruksi untuk mencari pemahaman utuh, 

tidak lagi sekedar akumulasi pengetahuan saja [10]. Menurut Rusman dalam [13] konstruktivisme 

merupakan landasan berpikir dalam pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun 

oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Esensi 

dari konstruktivisme adalah ide bahwa peserta didik menemukan dan mentransformasikan suatu 

informasi yang kompleks ke situasi lain dan jika dikehendaki informasi tersebut akan menjadi 

milik mereka sendiri. 
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Karli dan Yuliariatiningsih dalam [3] menyatakan bahwa konstruktivisme merupakan proses 

pembelajaran yang diawali dengan konflik kognitif dalam memperoleh pengetahuan. Konflik 

kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri. Di akhir proses belajar pengetahuan akan 

dibangun melalui pengalaman yang diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungan. Jonassen 

dalam [2] memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan dengan bertitik tolak dari kegiatan 

penyelesaian masalah, pertanyaan, atau proyek. Menurut Jonassen dalam [2]  aktivitas dalam 

pembelajaran konstruktivisme seperti memecahkan masalah, menjawab pertanyaan atau 

menyelesaikan proyek perlu didukung oleh sumber informasi seperti buku teks untuk memahami 

masalah dan memberikan gagasan akan solusi yang mungkin. 

Proses konstruksi pengetahuan mahasiswa dalam perkuliahan dapat difasilitasi melalui penggunaan 

komputer. Sebagaimana diungkapkan oleh Nuryadi dalam [7] bahwa penggunaan komputer dalam 

kegiatan pembelajaran sangat berpotensi meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

memahami dan mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Perkuliahan yang menggunakan media 

komputer memungkinkan bagi mahasiswa untuk merepresentasikan gagasan dalam berbagai cara, 

baik tulisan, gambar maupun verbal. Visualisasi dan animasi konsep dapat dilakukan dengan 

mudah menggunakan program komputer. 

Pembelajaran yang menggunakan media komputer sebagai alat bantu menyampaikan pelajaran 

kepada user secara interaktif dikenal dengan istilah Pembelajaran ICT [17]. ICT merupakan 

singkatan dari Information and Computer Technology. Menurut Purbo dalam [11], Pembelajaran 

dengan ICT sebaiknya memungkinkan untuk melakukan eksplorasi, dan harus diusahakan 

mahasiswa menjadi produsen pengetahuan bukan sekedar pengguna saja. Berdasarkan uraian di 

atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan sebagai analisis 

pendahuluan dalam pengembangan buku ajar metode numerik berbasis konstruktivisme dan 

berbantuan ICT. 

 
METODE PENELITIAN 

Model pengembangan dalam penelitian ini mengikuti model Plomp dalam [9] yang terdiri atas fase 

preliminary research, prototyping phase, dan assessment phase. Analisis pendahuluan dilakukan 

pada tahap preliminary research yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan 

dalam pengembangan buku ajar metode numerik berbasis konstruktivisme dan berbantuan ICT. 

Pada tahap investigasi awal, dilakukan wawancara dengan dosen dan mahasiswa untuk mengetahui 

berbagai permasalahan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkuliahan. Instrumen yang digunakan 

adalah pedoman wawancara dengan dosen dan mahasiswa. Pada tahap ini juga dilakukan analisis 

silabus dan rencana perkuliahan serta buku-buku teks metode numerik. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen, diperoleh informasi mengenai keterbatasan buku ajar 

metode numerik yang mudah dipahami mahasiswa. Materi sistem persamaan linier yang diajarkan 

pada mata kuliah metode numerik sudah pernah dipelajari mahasiswa pada mata kuliah prasyarat. 

Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah prasyarat lebih lengkap dan relevan 

daripada yang diajarkan dalam mata kuliah metode numerik. Proses perkuliahan yang dilaksanakan 

belum bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi komputer sebagai alat bantu hitung sementara 

laboratorium komputer sangat memadai. Dosen juga belum pernah menulis buku ajar Metode 

Numerik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, dapat diketahui bahwa mahasiswa masih sangat 

bergantung pada peran dosen dalam memahami materi perkuliahan. Mahasiswa juga mengeluh 

kesulitan dalam melaksanakan praktik komputer karena tidak menguasai bahasa pemrograman 

yang digunakan dan tidak ada buku yang memberikan panduan lengkap. Wawancara yang 

dilakukan dengan mahasiswa juga dapat mengungkap kesulitan yang dialami dalam memahami 

buku ajar yang ada. Menurut mahasiswa, materi Sistem persamaan Linier yang diajarkan pada mata 

kuliah metode numerik sangat sulit dipahami. Istilah dan teori yang digunakan cukup 

membingungkan bagi mahasiswa. Mahasiswa mengharapkan buku ajar metode numerik yang 

mudah dipahami dengan beberapa contoh yang disajikan secara jelas serta membantu mahasiswa 

dalam belajar mandiri. Buku ajar yang dimaksud diharapkan bisa membantu mahasiswa dalam 

membangun pemahaman sendiri tehadap materi yang disajikan. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Pannen dan Purwanto dalam [8] bahwa buku ajar harus dapat dipelajari secara mandiri oleh 

mahasiswa. Buku ajar tersebut juga dapat membantu mahasiswa mencapai tujuan perkuliahan dan 

mampu mengaplikasikan metode numerik menggunakan komputer, serta tidak menimbulkan 

kebingungan akibat materi yang tumpang tindih dan perbedaan istilah yang digunakan. 

Berdasarkan hasil analisis silabus, diketahui bahwa terdapat subpokok bahasan pada mata kuliah 

metode numerik yang sama dengan subpokok bahasan pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer. 

Materi Eliminasi Gauss, Eliminasi Gauss-Jordan, dan pembalikan (Inverse) Matriks telah diberikan 

pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer yang merupakan mata kuliah prasyarat untuk Metode 

Numerik. 

Salah satu capaian perkuliahan metode numerik yang terdapat dalam [15] yaitu “dapat 

mengaplikasikan metode numerik menggunakan program komputer”, tidak tercantum dalam 

silabus Metode Numerik di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat. 

Untuk bisa mencapai kompetensi tersebut, seharusnya ada kegiatan praktikum dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan praktikum juga tidak terdapat dalam silabus. 
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Beberapa permasalahan ditemukan dari hasil analisis terhadap buku teks yang digunakan dalam 

perkuliahan maupun yang jadi referensi tambahan bagi dosen dan mahasiswa. Salah satu materi 

yang sulit dipahami oleh mahasiswa adalah materi kekonvergenan pada metode iterasi titik tetap. 

Teorema yang digunakan dalam [15] membutuhkan analisis matematika yang cukup tinggi untuk 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat dengan latar 

belakang akademik yang sangat beragam. 

Mahasiswa juga sering keliru dalam memahami konsep �𝑎𝑘
𝑎𝑛
� pada materi Lokalisasi Akar dalam 

[15]. Sebagai contoh, dalam menghitung nilai 𝑟 pada persamaan polinom: 𝑝(𝑥) = 𝑥5 − 3𝑥3 +

𝑥2 − 1. Mahasiswa sering menyelesaikan dengan cara seperti berikut ini: 

 
Gambar 1. Contoh Kesalahan dalam Pemahaman Konsep Mahasiswa 

Mahasiswa memilih nilai maksimum tanpa memperhatikan tanda mutlak sehingga keliru dalam 

mendapatkan nilai 𝑟. Kekeliruan tersebut sering terjadi pada saat mahasiswa mengerjakan soal 

yang berbeda. 

Metode Regula Falsi yang disajikan dalam beberapa buku teks memiliki perbedaan konsep “kriteria 

penghentian iterasi”. Dalam [1], [6], dan [14] digunakan kriteria |𝑓(𝑐)| < 𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 untuk 

menghentikan proses iterasi, dalam [15] digunakan konsep galat relatif �𝑐−𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎
𝑐

� ≤ 𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 

sebagai kondisi penghentian iterasi. Permasalahan muncul ketika ditemukan proses iterasi pada 

fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑘𝑥 − 𝑘;  𝑘 > 0 tidak bisa dihentikan menggunakan kriteria |𝑓(𝑐)| < 𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 

kecuali apabila epsilon dikondisikan lebih dari 𝑓(𝑐). Sementara ketika digunakan kriteria 

penghentian iterasi �𝑐−𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎
𝑐

� ≤ 𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛, sering terjadi kekeliruan dalam menggunakan nilai 𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎. 

Mahasiswa sering menggunakan 𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎 pada setiap iterasi yang sebenarnya hanya digunakan pada 

iterasi pertama. 

Buku teks [14] sudah dilengkapi dengan animasi matematika dan panduan singkat Maple. Buku 

tersebut disertai CD yang memuat beberapa animasi matematika, Aplet dan Maplet serta panduan 

singkat penggunaan Maple 11. Animasi yang disajikan hanya dapat dibuka melalui internet dengan 

alamat yang tidak dijamin eksistensinya oleh penulis buku. Panduan penggunaan program maple 

juga tidak tersedia pada setiap subbab. Pada buku [14] juga terdapat perbedaan materi metode 

dekomposisi LU dengan buku-buku teks yang lainnya. Buku ini hanya membahas satu metode 

dekomposisi LU yang disebut metode Cholesky (Crouts). Sementara dalam [6] dan [15], metode 

Cholesky dan metode Crout merupakan dua metode dekomposisi yang berbeda. 

𝑟 = 1 + maks
1≤𝑘≤5

�
1
1

,
−3
1

,
1
1�

= 1 + maks
1≤𝑘≤5

|1,−3,1| = 1 + 1 = 2 
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Berdasarkan hasil analisis pendahuluan terhadap silabus dan beberapa buku teks metode numerik 

serta wawancara dengan dosen dan mahasiswa, diperoleh informasi mengenai masalah dan 

kebutuhan dalam perkuliahan metode numerik di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP 

PGRI Sumatera Barat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dilihat dari permasalahan yang 

ditemukan dalam proses perkuliahan dan buku ajar yang ada, dipandang perlu mengembangkan 

buku ajar yang dapat membantu mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan 

mampu mengguakan program komputer dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, telah 

dilakukan pengembangan buku ajar yang berbasis konstruktivsme dan berbantuan ICT untuk 

memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan mahasiswa secara mandiri serta mempermudah 

mahasiswa dalam mengaplikasikan metode numerik menggunakan program maple. Buku ini juga 

mengupayakan penyajian dan penjelasan yang logis untuk setiap perbedaan yang ditemukan pada 

buku-buku teks sebelumnya. 

Pengembangan buku ajar metode numerik berbasis konstruktivisme dirancang untuk memfasilitasi 

keterbatasan buku ajar yang tersedia. Materi yang telah didapat mahasiswa pada mata kuliah 

prasyarat tidak disajikan lagi dalam buku ajar yang dikembangkan sehingga alokasi waktu untuk 

mempelajari materi tersebut bisa dialihkan untuk melaksanakan praktik komputer. Program 

komputasi yang digunakan adalah program Maple. Sebagaimana diungkapkan oleh Kartono dalam 

[4], program ini digunakan karena lebih mudah dipahami dan tidak mensyaratkan penguasaan 

terhadap suatu bahasa pemrograman tertentu . 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pendahuluan pada tahap preliminary research, perlu dilakukan 

pengembangan buku ajar metode numerik berbasis konstruktivisme dan berbantuan ICT yang 

memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan mahasiswa secara mandiri serta mempermudah 

mahasiswa dalam mengaplikasikan metode numerik menggunakan program komputer. Buku yang 

dikembangkan juga perlu mengupayakan penyajian dan penjelasan yang logis untuk setiap 

perbedaan yang ditemukan pada buku-buku teks sebelumnya sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan bagi mahasiswa. 

Analisis masalah dan pendahuluan yang dilakukan pada tahap preliminary research masih terbatas 

di lingkungan STKIP-PGRI Sumatera Barat. Perluasan jangkauan dalam melakukan analisis 

pendahuluan perlu dilakukan agar produk yang dikembangkan dapat digunakan secara utuh oleh 

semua perguruan tinggi atau disiplin ilmu yang berbeda. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi ditinjau dari pelayanan yang dialami dengan 
pelayanan yang diharapkan sesuai dengan dimensi kualitas layanan yaitu Reliability (kepercayaan), 
Responsiveness (daya tanggap), Assurance (keyakinan), Emphaty (perhatian individu), dan 
Tangibles (berwujud). Sampel penelitian ini adalah 257 mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang selanjutnya dianalisis menggunakan 
metode Importance Performance Analysis (IPA). Hasilnya, diperoleh tingkat kesesuaian setiap 
dimensi, yaitu 61,60% untuk dimensi Reliability (kepercayaan), 63,55% untuk dimensi 
Responsiveness (daya tanggap), 67,21% untuk dimensi Assurance (keyakinan), 64,54% untuk 
dimensi Emphaty (perhatian individu), dan 71,71% untuk dimensi Tangibles (berwujud). Secara 
umum, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan 
di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi adalah sebesar 66,56%. 
 
Kata kunci : Kepuasan, Layanan, Administrasi, Akademik 

 
PENDAHULUAN 

Institusi pendidikan sendiri sebagai suatu bentuk organisasi pendidikan tidak lepas adanya proses 

administrasi didalamnya. Meskipun secara umum memiliki ciri yang sama, namun pada 

aplikasinya memiliki sistem prosedural yang berbeda dengan sistem administrasi di organisasi yang 

lain. Pemenuhan jaminan kualitas aspek pendidikan tinggi secara sistematis diatur dalam konsep 

desentralisasi, dimana kewenangan pelaksanaan yang pada mulanya dipegang oleh pihak institusi 

kemudian dilimpahkan kepada masing-masing fakultas yang membawahi beberapa konsentrasi 

jurusan maupun program studi.  

Berdasarkan desentralisasi tersebut, fakultas berkewajiban memenuhi jaminan kualitas. Salah 

satunya yang secara langsung bersinggungan dengan mahasiswa adalah jaminan kualitas pelayanan 

akademik. Kualitas pelayanan administrasi akademik tidak terlepas dari prinsip-prinsip akademik 

yaitu (1) Prinsip efesiensi; (2) Prinsip pengelolaan; (3) Prinsip prioritas; (4) Prinsip efektivitas 

kepemimpinan; (5) Prinsip teamwork. [5] 

Pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

terdiri dari kepala bagian tata usaha yang membawahi kepala sub bagian akademik dan 

kemahasiswaan, kepala sub bagian umum, kepala sub bagian UP dan keuangan [2]. Penelitian ini 
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lebih ditekankan pada sub bagian (subag) akademik dan kemahasiswaan. Adapun dalam bagian 

akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program 

kerja, konsep rencana dan program akademik dan kemahasiswaan, registrasi dan kemahasiswaan, 

administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, administrasi pembinaan kelembagaan mahasiswa dan alumni, administrasi kegiatan 

kemahasiswaan, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan 

[1]. 

Pelanggan atau pemakai jasa layanan administrasi akademik dalam hal ini ditujukan kepada 

mahasiswa yang berhubungan atau tatap muka langsung dengan pihak administrasi akademik, 

karena mahasiswa merupakan pihak yang terlibat langsung dalam suatu proses layanan 

administrasi dan merasakan jasa yang diberikan suatu institusi pendidikan. Ada lima unsur dalam 

kualitas pelayanan yaitu (1) Kepercayaan atau kehandalan (Reliability): kemampuan untuk 

melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya; (2) Daya tanggap 

(Responsiveness): kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau 

ketanggapan; (3) Keyakinan (Assurance): pengetahuan dan kesopanan staf administrasi serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan; (4) Empati (Empathy): syarat 

untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan; dan (5) Berwujud (Tangibles): 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi [3]. 

Saat ini masih ditemukan pegawai yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan, seperti mengulur waktu untuk selesainya proses administrasi, prosedur layanan 

belum sepenuhnya dilaksanakan, yang membuat belum maksimalnya layanan yang diberikan 

pegawai administrasi akademik kepada mahasiswa. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya 

perbaikan dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam hal pencapaian tujuan pendidikan yang telah 

diterangkan sebelumnya. Dan akan berpengaruh terhadap manajemen waktu mahasiswa. 

Pengertian kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan 

kinerja yang dirasakan. Jadi, pengertian kepuasan pelanggan berarti sekurang-kurangnya sama 

dengan apa yang diharapkan. Seperti seorang mahasiswa mengharapkan karyawan administrasi 

akademik melayani tepat waktu, akan tetapi kenyataannya terlambat, sehingga mengecewakan atau 

menimbulkan rasa kurang puas.  

Konsumen merasa puas dan gembira kalau harapannya terpenuhi termasuk kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan administrasi akademik yang diberikan kepada mahasiswa, apakah pelayanan-

pelayanan tersebut sudah sesuai dengan standar  yang semestinya. Berdasarkan pada permasalahan 

tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan analisis atau kajian mengenai tingkat 

kepuasan mahasiswa Angkatan 2012 terhadap layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan 
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di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi yang akan dianalisis dari lima unsur 

kualitas pelayanan. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang dilakukan terhadap mahasiswa 

reguler di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi khususnya angkatan 2012. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pernyataan tentang kinerja dan 

harapan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang telah 

dialami dan dirasakan oleh mahasiswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 737 orang mahasiswa reguler angkatan 2012 yang terdaftar 

pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015 yang berasal dari delapan jurusan yang ada di 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi. Jumlah sampel ditentukan dengan formula 

empiris oleh isaac dan michael [6]. Dengan menggunakan teknik proporsional random sampling 

terhadap setiap jurusan diperoleh 257 orang sampel untuk penelitian ini. 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan statistik deskriptif dilanjutkan dengan metode 

Importance Performance Anayisis (IPA) untuk mereduksi pada bidang kartesius. Hasil analisis 

digambarkan dalam bentuk diagram kartesius sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram kartesius metode IPA 

 

Masing–masing kuadran menggambarkan keadaan yang berbeda, yaitu : (1) Kuadran A (prioritas 

utama) merupakan wilayah yang memuat faktor dengan tingkat kepentingan tinggi, tetapi memiliki 

tingkat kinerja rendah, sehingga mengecewakan konsumen; (2) Kuadran B (pertahankan prestasi) 

menunjukkan faktor-faktor yang dianggap sangat penting oleh pelanggan dan telah dilaksanakan 

oleh perusahaan sesuai dengan harapan pelanggan; (3) Kuadran C (prioritas rendah) merupakan 

wilayah yang memuat faktor dengan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja rendah; dan (4) 

Kuadran D (berlebihan) menunjukkan faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan, 

namun perusahaan telah melaksanakannya dengan baik, sehingga dianggap berlebihan [4]. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan maka dilakukan penghitungan skor yang diperoleh dari pengisian 

angket oleh responden sampel berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan. 

Tabel 1 Penilaian dan Persentase Kinerja Terhadap Layanan Administrasi Akademik 

Variabel Kinerja Bobot Persentase Kinerja (%) 
SB B CB KB TB SB B CB KB TB 

X 1 0 36 78 129 14 650 0.00 14.01 30.35 50.19 5.45 
X 2 0 38 92 116 11 671 0.00 14.79 35.80 45.14 4.28 
X 3 1 32 120 92 12 689 0.39 12.45 46.69 35.80 4.67 
X 4 1 37 67 133 19 639 0.39 14.40 26.07 51.75 7.39 
X 5 5 36 74 117 25 650 1.95 14.01 28.79 45.53 9.73 
X 6 4 51 114 81 7 735 1.56 19.84 44.36 31.52 2.72 
X 7 8 42 104 86 17 709 3.11 16.34 40.47 33.46 6.61 
X 8 6 34 110 90 17 693 2.33 13.23 42.80 35.02 6.61 
X 9 3 34 93 110 17 667 1.17 13.23 36.19 42.80 6.61 
X 10 3 46 122 81 5 732 1.17 17.90 47.47 31.52 1.95 
X 11 1 57 132 60 7 756 0.39 22.18 51.36 23.35 2.72 
X 12 6 54 111 75 11 740 2.33 21.01 43.19 29.18 4.28 
X 13 4 62 129 57 5 774 1.56 24.12 50.19 22.18 1.95 
X 14 10 95 101 45 6 829 3.89 36.96 39.30 17.51 2.33 
X 15 7 50 85 96 19 701 2.72 19.46 33.07 37.35 7.39 
X 16 5 34 116 92 10 703 1.95 13.23 45.14 35.80 3.89 
X 17 4 58 125 65 5 762 1.56 22.57 48.64 25.29 1.95 
X 18 7 47 108 88 7 730 2.72 18.29 42.02 34.24 2.72 
X 19 5 57 92 88 15 720 1.95 22.18 35.80 34.24 5.84 
X 20 8 45 124 67 13 739 3.11 17.51 48.25 26.07 5.06 
X 21 6 47 111 73 20 717 2.33 18.29 43.19 28.40 7.78 
X 22 7 39 112 83 16 709 2.72 15.18 43.58 32.30 6.23 
X 23 10 37 106 88 16 708 3.89 14.40 41.25 34.24 6.23 
X 24 5 41 89 96 26 674 1.95 15.95 34.63 37.35 10.12 
X 25 11 59 120 59 8 777 4.28 22.96 46.69 22.96 3.11 
X 26 10 65 123 56 3 794 3.89 25.29 47.86 21.79 1.17 
X 27 10 51 107 70 19 734 3.89 19.84 41.63 27.24 7.39 
X 28 19 93 116 25 4 869 7.39 36.19 45.14 9.73 1.56 
X 29 11 75 133 33 5 825 4.28 29.18 51.75 12.84 1.95 
X 30 8 56 99 79 15 734 3.11 21.79 38.52 30.74 5.84 
X 31 12 68 102 61 14 774 4.67 26.46 39.69 23.74 5.45 

 

Berdasarkan persentase tertinggi dari setiap item pada tabel 1 dapat digambarkan bahwa ada 24 

item yang menurut mahasiswa termasuk pada tingkat “cukup baik” yaitu item nomor 3, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Sedangkan ada 7 item 

yang dianggap mahasiswa pada tingkat “kurang baik” yaitu item nomor 1, 2, 4, 5, 9, 15, dan 24. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi maka dilakukan penghitungan skor yang 
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diperoleh dari pengisian angket oleh responden sampel berkaitan dengan penilaian harapan 

mahasiswa. 

Tabel 2 Penilaian dan Persentase Harapan Terhadap Layanan Administrasi Akademik 

Variabel Harapan Bobot Persentase Harapan (%) 
SP P CP KP TP SP P CP KP TP 

X 1 100 125 28 3 1 1091 38.91 48.64 10.89 1.17 0.39 
X 2 97 111 45 3 1 1071 37.74 43.19 17.51 1.17 0.39 
X 3 114 107 31 5 0 1101 44.36 41.63 12.06 1.95 0.00 
X 4 117 101 32 7 0 1099 45.53 39.30 12.45 2.72 0.00 
X 5 128 98 29 2 0 1123 49.81 38.13 11.28 0.78 0.00 
X 6 105 105 41 5 1 1079 40.86 40.86 15.95 1.95 0.39 
X 7 100 121 34 2 0 1090 38.91 47.08 13.23 0.78 0.00 
X 8 87 113 54 3 0 1055 33.85 43.97 21.01 1.17 0.00 
X 9 111 102 39 5 0 1090 43.19 39.69 15.18 1.95 0.00 
X 10 88 118 44 6 1 1057 34.24 45.91 17.12 2.33 0.39 
X 11 105 112 34 3 3 1084 40.86 43.58 13.23 1.17 1.17 
X 12 118 103 31 5 0 1105 45.91 40.08 12.06 1.95 0.00 
X 13 115 97 40 4 1 1092 44.75 37.74 15.56 1.56 0.39 
X 14 129 97 29 1 1 1123 50.19 37.74 11.28 0.39 0.39 
X 15 150 86 19 2 0 1155 58.37 33.46 7.39 0.78 0.00 
X 16 117 103 35 2 0 1106 45.53 40.08 13.62 0.78 0.00 
X 17 131 100 25 1 0 1132 50.97 38.91 9.73 0.39 0.00 
X 18 122 110 23 2 0 1123 47.47 42.80 8.95 0.78 0.00 
X 19 122 92 34 8 1 1097 47.47 35.80 13.23 3.11 0.39 
X 20 110 111 31 5 0 1097 42.80 43.19 12.06 1.95 0.00 
X 21 139 91 23 3 1 1135 54.09 35.41 8.95 1.17 0.39 
X 22 113 110 29 4 1 1101 43.97 42.80 11.28 1.56 0.39 
X 23 140 87 29 1 0 1137 54.47 33.85 11.28 0.39 0.00 
X 24 97 116 33 10 1 1069 37.74 45.14 12.84 3.89 0.39 
X 25 87 119 43 6 2 1054 33.85 46.30 16.73 2.33 0.78 
X 26 93 108 47 7 2 1054 36.19 42.02 18.29 2.72 0.78 
X 27 71 123 55 7 1 1027 27.63 47.86 21.40 2.72 0.39 
X 28 100 103 46 6 2 1064 38.91 40.08 17.90 2.33 0.78 
X 29 90 116 41 7 3 1054 35.02 45.14 15.95 2.72 1.17 
X 30 147 85 23 2 0 1148 57.20 33.07 8.95 0.78 0.00 
X 31 151 80 22 4 0 1149 58.75 31.13 8.56 1.56 0.00 

 

Berdasarkan persentase tertinggi dari setiap item pada tabel 2 dapat digambarkan bahwa ada 18 

item yang menurut mahasiswa termasuk pada tingkat “sangat penting” yaitu item nomor 3, 4, 5, 9, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, dan 31. Sedangkan ada 12 item yang dianggap 

mahasiswa pada tingkat “penting” yaitu item nomor 1, 2, 7, 8, 10, 11, 20, 25, 26, 27, 28, dan 29. 

Ada satu item yang menurut mahasiswa termasuk pada tingkat “sangat penting” dan “penting” 

yaitu item nomor 6. 

Setelah menilai tingkat kinerja dan tingkat harapan mahasiswa terhadap layanan administrasi 

akademik dan kemahasiswaan, selanjutnya akan dihitung tingkat kesesuaian antara tingkat kinerja 

dan harapan terhadap layanan tersebut. Setelah dihitung tingkat kesesuaian terhadap item-item 
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tersebut maka peneliti membuat urutan berdasarkan tingkat persentase dari tingkat tertinggi hingga 

terendah dari semua faktor itu. 

Tabel 3 Urutan Tingkat Kesesuaian 

  Variabel Pernyataan Tingkat Kesesuaian (%) 
X 28 Penampilan karyawan 81.67 
X 29 Jumlah karyawan 78.27 
X 26 Bukti penerimaan surat 75.33 
X 14 Kesopanan karyawan 73.82 
X 25 Loket penyerahan berkas 73.72 
X 27 Kartu kendali 71.47 
X 13 Hasil kinerja layanan 70.88 
X 11 Prosedur pelayanan 69.74 
X 10 Daya tanggap karyawan 69.25 
X 6 Kesiapan memberikan layanan 68.12 
X 20 Kesabaran karyawan 67.37 
X 31 Spanduk pengumuman 67.36 
X 17 Tanggung jawab karyawan 67.31 
X 12 Profesionalisme karyawan 66.97 
X 8 Respon karyawan terhadap kritik mahasiswa 65.69 
X 19 Komunikasi antara karyawan dengan mahasiswa 65.63 
X 7 Respon karyawan terhadap saran mahasiswa 65.05 
X 18 Kemampuan memberikan rasa aman kepada mahasiswa 65.00 
X 22 Kepedulian karyawan 64.40 
X 30 Papan informasi 63.94 
X 16 Ketuntasan pelayanan 63.56 
X 21 Keadilan dalam pelayanan 63.17 
X 24 Keberadaan ruang tunggu 63.05 
X 2 Pelayanan secara konsisten 62.65 
X 3 Kedisiplinan karyawan 62.58 
X 23 Kemudahan pelayanan terhadap mahasiswa 62.27 
X 9 Respon karyawan terhadap keluhan mahasiswa 61.19 
X 15 Kejelasan memberikan informasi 60.69 
X 1 Ketepatan waktu layanan 59.58 
X 4 Kecepatan pelayanan 58.14 
X 5 Kecepatan menyelesaikan permasalahan mahasiswa 57.88 

 

Dapat dilihat bahwa item pernyataan yang paling tinggi tingkat kesesuaian antara kinerja dan 

harapan adalah penampilan karyawan. Sedangkan yang paling rendah tingkat kesesuaiannya adalah 

kecepatan menyelesaikan permasalahan mahasiswa. Untuk menentukan tingkatan pada diagram 

kartesius maka harus dihitung rata-rata dari tingkat kinerja dan harapan yang akan digunakan 

sebagai sumbu simetri letak kuadran pada diagram. Selanjutnya rata-rata dari X dan Y ditampilkan 

melalui diagaram kartesius seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Diagram kartesius faktor-faktor layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di 

Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi 

 

Dalam diagram kartesius di atas terlihat bahwa letak dari beberapa unsur pelaksanaan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa dibagi menjadi empat bagian. Adapun interpretasi dari 

diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kuadran A. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah kedisiplinan karyawan, 

kecepatan karyawan, kecepatan menyelesaikan permasalahan mahasiswa, kejelasan 

memberikan informasi, ketuntasan pelayanan, komunikasi antara karyawan dengan mahasiswa, 

keadilan dalam pelayanan, kepedulian karyawan, kemudahan pelayanan terhadap mahasiswa 

2. Kuadran B. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah profesionalisme karyawan, 

kesopanan karyawan, tanggung jawab karyawan, kemampuan memberikan rasa aman kepada 

mahasiswa, kesabaran karyawan, papan informasi, spanduk pengumuman,  

3. Kuadran C. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah ketepatan waktu pelayanan, 

pelayanan secara konsisten, respon karyawan terhadap saran mahasiswa, respon karyawan 

terhadap kritik mahasiswa, respon karyawan terhadap keluhan mahasiswa, keberadaan ruang 

tunggu,  

4. Kuadran D. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah kesiapan memberikan 

layanan, daya tanggap karyawan, prosedur pelayanan, hasil kinerja layanan, loket penyerahan 

berkas, bukti penerimaan surat, kartu kendali, penampilan karyawan, jumlah karyawan. 

Jika dilihat dari lima dimensi layanan maka diperoleh persentase tingkat kesesuaian pada dimensi 

kehandalan (reliability) adalah sebesar 61,60%; dimensi Responsiveness (daya tanggap) sebesar 

63,55%; dimensi Assurance (keyakinan) sebesar 67,21%; dimensi Emphaty (perhatian individu) 

sebesar 64,54% dan 71,71% untuk dimensi Tangibles (berwujud). Secara umum diperoleh 

persentase tingkat kesesuaian antara kinerja dan harapan pada layanan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi sebesar 66,56 % dimana 
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faktor-faktor yang paling dominan terdapat pada dimensi Tangibles (berwujud) yang terdiri dari 

keberadaan ruang tunggu, loket penyerahan berkas, bukti penerimaan surat, kartu kendali, 

penampilan karyawan, jumlah karyawan, papan informasi, dan spanduk pengumuman. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan pada data yang sudah dianalisis maka peneliti membuat kesimpulan bahwa tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi diperoleh pada taraf 66,56% artinya ada beberapa faktor 

pada layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

IAIN STS Jambi yang memberikan kepuasan kepada mahasiswa. 
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Abstrak. Lama masa studi mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lama masa studi mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Matematika IAIN STS Jambi. Data diperoleh dari dokumentasi Jurusan Pendidikan 
Matematika dengan sampel berjumlah 105 orang mahasiswa yang mengikuti yudisium periode 
Juni 2013, Desember 2013 dan Juni 2014. Peubah bebas yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari peubah kuantitatif dan kualitatif. Peubah kualitatif diubah menjadi kuantitatif 
menggunakan peubah boneka (dummy) dan selanjutnya dianalisis dengan regresi dummy. Hasilnya, 
diperoleh 3 faktor yang signifikan mempengaruhi lama masa studi mahasiswa, yaitu jenis kelamin, 
IPK dan bekerja. Analisis lanjut dilakukan dengan menghitung nilai odds ratio untuk 
membandingkan kemungkinan dua kelompok mahasiswa (berdasarkan pengkategorian pada 
peubah dummy) dalam penyelesaian masa studi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa 
laki-laki berpeluang 0,82 kali dari mahasiswa perempuan untuk menyelesaikan masa studi kurang 
dari 48 bulan; mahasiswa dengan IPK < 3,50 berpeluang 0,07 kali dari mahasiswa dengan IPK ≥ 
3,50; dan mahasiswa yang bekerja berpeluang 3,56 kali dari mahasiswa yang tidak bekerja untuk 
menyelesaikan masa studi kurang dari 48 bulan. 
 
Kata kunci : Masa Studi, Odds Ratio, Regresi Dummy 

 
PENDAHULUAN 

Keberhasilan pendidikan tinggi merupakan modal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan 

tujuan nasional bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan tinggi di Indonesia. 

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran keberhasilan mahasiswa dalam studi, 

yaitu berdasarkan nilai Indeks Prestasi Akademik (IPK) dan masa studi [1]. Guillory [2] 

mengungkapkan bahwa salah satu ukuran kesuksesan pembelajaran pada suatu pendidikan tinggi 

adalah tingkat ketepatan masa studi. Lama studi ditentukan oleh masing-masing universitas tempat 

mahasiswa menuntut ilmu.  

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika keseluruhannya adalah mahasiswa reguler yang 

diterima melalui tiga jalur penyeleksian yaitu jalur Penelusuran Minat dan Bakat (PMB), Seleksi 

Masuk Bersama Perguruan Tinggi Agama Islam (SMB-PTAI) dan jalur reguler. Lama studi di 

IAIN STS Jambi minimal 8 semester dan maksimal 14 semester untuk mahasiswa S1. Seorang 

mahasiswa membutuhkan waktu normal selama delapan semester untuk menyelesaikan program 

sarjananya. Akan tetapi, dalam prakteknya mahasiswa tidak selalu dapat menyelesaikan studinya 

tersebut dalam waktu normal (48 bulan).  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masa studi 

mahasiswa. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan analisis statistik yang melibatkan variabel 

respon dan variabel penjelas. Analisis statistik yang sering digunakan untuk menjelaskan pola 

hubungan antara variabel respon dan variabel penjelas adalah analisis regresi [3]. Beberapa data 

pada variabel penjelas yang digunakan berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan 

menggunakan peubah dummy (boneka). Oleh karena itu, faktor-faktor yang diasumsikan 

mempengaruhi masa studi lulusan mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dianalisis 

menggunakan regresi dummy. 

 
METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi lama masa studi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi dengan kerangka penelitian seperti pada Gambar 1. 

 
       Lama masa studi       Faktor yang mempengaruhi 

 
 
 

            Dokumentasi                       Angket 
 
 
 

   Data 
 
 

      Regresi Dummy 
 
 

                                                          Kesimpulan 
 
 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 

Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN STS Jambi dengan fokus kajiannya adalah mengenai deskripsi faktor-faktor yang 

mempengaruhi lama masa studi mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 105 orang 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Mahasiswa yang mengikuti Yudisium pada periode Juni 2013 (27 

orang), Desember 2013 (63 orang) dan Juni 2014 (15 orang). 
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Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi angket exit study yang 

dilakukan Jurusan Pendidikan Matematika setiap periode pelaksanaan Yudisium tingkat Fakultas. 

Dari beberapa item yang terdapat didalam angket, peneliti mengambil 8 item yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yang diasumsikan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lama masa 

studi mahasiswa. Faktor-faktor tersebut berupa nilai IPK, jenis kelamin, asal sekolah menengah, 

jurusan ketika berada di sekolah menengah, jalur masuk IAIN STS Jambi, tempat tinggal dan status 

pekerjaan. 

Teknis Analisis Data 

Pengolahan data secara statistik deskripsi dilanjutkan dengan analisis data menggunakan Regresi 

Dummy dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengubah variabel kualitatif menjadi variabel kuantitatif dengan menggunakan kode 0 dan 1 

b. Membuat model dugaan awal lama masa studi berdasarkan variabel respon dan variabel 

penjelas yang digunakan 

c. Melakukan penyeleksian variabel untuk memperoleh model lama masa studi terbaik dengan 

melakukan pengujian secara simultan dengan uji-F dan pengujian secara parsial dengan uji-t 

d. Melakukan penghitungan nilai odds ratio terhadap variabel yang terseleksi untuk melihat 

perbandingannya.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 
Sampel dalam penelitian ini adalah 105 orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika yang 

mengikuti Yudisium pada periode Juni 2013 sampai Juni 2014. Sampel dipilih dengan teknik total 

sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer angket tracer study yang 

diberikan kepada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. Lama masa studi merupakan variabel 

respon sedangkan 7 butir pertanyaan dalam angket merupakan variabel penjelas. Lama masa studi 

merupakan variabel respon yang berbentuk kuantitatif sedangkan IPK merupakan variabel penjelas 

yang berbentuk kuantitatif.  

Hasil Analisis Regresi Dummy 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lama masa studi mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Matematika dilakukan analisis lanjut dengan menggunakan regresi dummy. Hasil 

pengujian secara simultan terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT Nilai F Pr > F 
Model 
Galat 
Total 

7 
97 

104 

553,6      
1167,6 

1721,22 

79,08 
12,04 

 

2,16 0,0000024* 
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 Keterangan : *signifikan pada taraf α = 0,05 

Tabel 1 menunjukkan nilai F yang signifikan, akibatnya hipotesis nol ditolak, artinya bahwa 

minimal ada satu faktor yang mempengaruhi lama masa studi. Selanjutnya dilakukan pengujian 

secara parsial untuk mengetahui variabel yang signifikan dalam model. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2  Hasil uji parsial 

Variabel Parameter dugaan Galat baku Nilai t Pr > F 
Intercept 
IPK 
Jenis Kelamin 
Asal sekolah 
Jurusan di sekolah 
Jalur masuk IAIN 
 Domisili 
Bekerja 

81,32 
-9,52 
2,35 
-0,38 
0,61 
0,43 
1,23 
-1,54 

5,98 
1,87 
0,79 
0,72 
0,81 
0,78 
0,80 
0,82 

13,60 
-5,90 
2,95 
-053 
0,75 
0,56 
1,54 
-1,88 

3,25 x 10-24 
0,0000017* 

0,0039* 
0,59 
0,45 
0,58 
0,13 

0,034* 
Keterangan : *signifikan pada taraf α = 0,05 

 

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel IPK, jenis kelamin, dan bekerja yang signifikan, 

artinya hanya ketiga variabel ini yang merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap 

lama masa studi mahasiswa. Model lama masa studi mahasiswa yang terbentuk adalah: 

𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖 = 81,32 − 9,52 𝐼𝑃𝐾 + 2,35 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛 − 1,54 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝜀 

Dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi lama masa studi mahasiswa adalah IPK, jenis 

kelamin dan bekerja. Dalam proses perkuliahan akan terlihat perbedaan keseriusan dan motivasi 

belajar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nilai IP yang diperoleh mahasiswa setiap 

semester juga akan mempengaruhi beban SKS yang dapat dikontrak mahasiswa. Disamping itu, 

status mahasiswa sebagai pekerja diluar jam perkuliahan akan memotivasi mahasiswa untuk segera 

menyelesaikan proses perkuliahan agar lebih fokus dalam bekerja. 

Hasil Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Signifikan Mempengaruhi Lama Masa Studi 

Mahasiswa 

Faktor IPK 

Variabel IPK yang diperoleh melalui angket dibagi menjadi dua kategori yaitu skor IPK < 3,50 dan 

skor IPK ≥ 3,50. Hasil analisis nilai IPK terhadap lama masa studi mahasiswa dapat dilihat pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Tabel Kontingensi untuk IPK 

Nilai IPK 
Lama Masa Studi Mahasiswa 

Total 
≤ 48 > 48 

IPK < 3,50 14 72 86 

IPK ≥ 3,50 13 6 19 

Total 27 78 105 

Dari Tabel 3 diketahui bahwa sampel didominasi oleh mahasiswa dengan IPK < 3,50 dan sebanyak 

78 orang atau 74,29% mahasiswa menyelesaikan studi lebih dari 48 bulan artinya mahasiswa 

dengan skor IPK < 3,50 dan skor IPK ≥ 3,50 lebih banyak yang menyelesaikan studinya diatas 48 

bulan. Dari data diperoleh nilai odds ratio sebesar 0,09 artinya mahasiswa dengan IPK < 3,50 

memiliki peluang sebesar 0,09 kali lipat untuk dapat menyelesaikan masa studi kurang dari 48 

bulan dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 3,50. Dengan nilai odds ratio yang 

relatif kecil dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan IPK < 3,50 nyaris tidak akan bisa 

menyelesaikan studinya kurang dari 48 bulan.  

Faktor Jenis Kelamin 

Variabel jenis kelamin yang diperoleh melalui angket dibagi menjadi dua kategori yaitu laki-laki 

dan perempuan. Hasil analisis jenis kelamin terhadap lama masa studi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tabel Kontingensi untuk Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Lama Masa Studi 

Total 
≤ 48 > 48 

Laki-laki 8 22 30 

Perempuan 19 56 75 

Total 27 78 105 

 

Dari Tabel 4 diketahui bahwa sampel didominasi oleh mahasiswa perempuan dan sebanyak 78 

orang atau 74,29% mahasiswa menyelesaikan studi diatas 48 bulan artinya mahasiswa dengan jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan lebih banyak yang menyelesaikan studi diatas 48 bulan. Dari data 

diperoleh nilai odds ratio sebesar 1,07 artinya mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki memiliki 

peluang sebesar 1,07 kali lipat untuk menyelesaikan studi dibawah 48 bulan dibandingkan dengan 

mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Dengan nilai odds ratio ini dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan mempunyai peluang yang sama untuk dapat 

menyelesaikan studi kurang dari 48 bulan. 

Faktor Bekerja 

Variabel bekerja yang diperoleh melalui angket dibagi menjadi dua kategori yaitu ya dan tidak. 

Hasil analisis bekerja terhadap lama masa studi dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Tabel Kontingensi untuk Bekerja 

Bekerja 
Lama Masa Studi 

Total 
≤ 48 > 48 

Ya 17 24 41 

Tidak 10 54 64 

Total 27 78 105 

 

Dari Tabel 5 diketahui bahwa sampel didominasi oleh mahasiswa yang tidak bekerja dan sebanyak 

78 orang atau 74,29% mahasiswa memperoleh menyelesaikan studi diatas 48 bulan artinya 

mahasiswa yang bekerja dan tidak bekerja lebih banyak yang menyelesaikan studi diatas 48 bulan. 

Dari data diperoleh nilai odds ratio sebesar 3,83 artinya mahasiswa yang bekerja memiliki peluang 

sebesar 3,83 kali lipat untuk menyelesaikan studi kurang dari 48 bulan dibandingkan dengan 

mahasiswa tidak bekerja.  

 
KESIMPULAN 

Hasil analisis dengan regresi dummy terhadap 7 variabel yang merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi lama masa studi diperoleh 3 variabel yang signifikan berpengaruh terhadap lama 

masa studi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

STS Jambi yaitu IQ, jenis kelamin, dan bekerja. Hasil analisis menunjukkan nilai 𝑅2 = 0,322 yang 

artinya bahwa lama masa studi mahasiswa hanya dipengaruhi sebesar 32,2% oleh ketiga variabel 

sedangkan sisanya 67,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terungkap melalui angket 

yang peneliti sebarkan. 
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Abstrak. Indeks Prestasi Akademik (IPK) sampai saat ini masih menjadi salah satu tolok ukur 
mutu lulusan yang dihasilkan oleh suatu Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa jika dilihat dari kualitas input 
mahasiswa baru yang ada di Jurusan Pendidikan Matematika IAIN STS Jambi. Beberapa 
parameter yang diasumsikan akan mempengaruhi kualitas input mahasiswa adalah jenis kelamin, 
asal sekolah, status sekolah dan jalur masuk. Data diperoleh dari dokumentasi Jurusan Pendidikan 
Matematika. Sampel dalam penelitian ini adalah 131 orang mahasiswa angkatan 2012. Peubah 
bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peubah kuantitatif dan kualitatif. Peubah 
kualitatif diubah menjadi kuantitatif menggunakan peubah boneka (dummy) dan selanjutnya 
dianalisis dengan regresi dummy. Hasilnya, diperoleh hanya satu faktor yang signifikan 
mempengaruhi IPK mahasiswa yaitu jalur masuk. Dilihat dari perolehan IPK mahasiswa 
berdasarkan jalur masuk terlihat bahwa nilai IPK tertinggi diperoleh oleh mahasiswa dari jalur 
PMBK dan nilai IPK terendah berasal dari mahasiswa dari jalur reguler. 
 
Kata kunci : Indeks Prestasi Akademik, Regresi Dummy 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diberbagai aspek 

kehidupan manusia. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari 

pendidikan dasar hingga sampai ke pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

manusia yang berkompeten, hingga mampu menghadapi setiap perubahan dan permasalahan yang 

terus berkembang. Paparan di atas sesuai dengan definisi pendidikan yang diatur dalam UU RI 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa: Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara [1].  

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia dituntut untuk 

menyediakan layanan jasa dengan mutu terbaik bagi peserta didik (dalam hal ini adalah 

mahasiswa). Untuk memenuhi harapan mahasiswa, perguruan tinggi dituntut untuk mengutamakan 

kualitas proses pendidikan yang disampaikan kepada mahasiswa. Adanya standarisasi ISO 9000 

mengharuskan setiap pelaku bisnis termasuk jasa pendidikan untuk memiliki komitmen untuk 
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melakukan perbaikan kualitas secara terus menerus agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi 

lainnya baik negeri maupun swasta. 

Dalam menjaring calon mahasiswa, IAIN STS Jambi menyeleksi calon mahasiswa dalam tiga jalur 

yaitu Penelusuran Minat dan Bakat (PMB), Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Agama 

Islam (SMB-PTAI) dan jalur reguler. Pada proses penyelenggaraan ujian masuk ini, sebenarnya 

banyak informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi IPK mahasiswa. Beberapa penelitian 

telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Safitri 

Daruyani [4], Farida Nursjanti [2] menyimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi IPK 

mahasiswa, antara lain  nilai ujian masuk perguruan tinggi, nilai akademik pada tingkat pendidikan 

sebelumnya, gender, tipe sekolah (negeri/swasta). 

Berdasarkan informasi diatas, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi IPK mahasiswa Jurusan Pendidikan Mahasiswa jika dilihat dari jenis kelamin, 

asal sekolah menengah, status sekolah menengah, jurusan ketika berada di sekolah menengah, dan 

jalur masuk IAIN STS Jambi. Beberapa variabel penjelas yang berbentuk data kualitatif akan 

dikuantitatifkan dengan menggunakan variabel dummy (boneka) untuk selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan regresi dummy [3]. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan 

Matematika pada semester genap tahun akademik 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 

132 orang mahasiswa yang terdaftar pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015 di Jurusan 

Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi biodata berkas kontrak kuliah mahasiswa yang 

diambil dari Jurusan Pendidikan Matematika. Dari beberapa item yang terdapat didalam biodata, 

peneliti mengambil 6 item yang akan dikaji dalam penelitian ini yang diasumsikan merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa dilihat dari latar belakang mahasiswa. Faktor-

faktor tersebut berupa nilai jenis kelamin, asal sekolah menengah, status sekolah menengah, 

jurusan ketika berada di sekolah menengah, dan jalur masuk IAIN STS Jambi. 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara statistik deskripsi dilanjutkan dengan analisis data 

menggunakan Regresi Dummy dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengubah variabel kualitatif menjadi variabel kuantitatif dengan menggunakan kode 0 dan 1 
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b. Membuat model dugaan awal IPK berdasarkan variabel respon dan variabel penjelas yang 

digunakan 

c. Melakukan penyeleksian variabel untuk memperoleh model IPK terbaik dengan melakukan 

pengujian secara simultan dengan uji-F dan pengujian secara parsial dengan uji-t 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Sampel dalam penelitian ini adalah 132 orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 

khususnya angkatan 2012 yang terdaftar pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015 yang 

terdiri dari 26 orang mahasiswa laki-laki dan 106 orang mahasiswa perempuan. Sampel dipilih 

dengan teknik total sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dokumentasi berkas kontrak kuliah mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. IPK merupakan 

variabel respon yang berbentuk kuantitatif sedangkan 5 lainnya merupakan variabel penjelas yang 

berbentuk kualitatif. 

Hasil Analisis Regresi Dummy 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Matematika dilakukan analisis lanjut dengan menggunakan regresi dummy. Hasil pengujian secara 

simultan terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT Nilai F Pr > F 

Model 
Galat 
Total 

5 

126 

131 

2,005 

5,851 

7,855 

0,401 

0,046 

8,63 0,00000004*  

 Keterangan : *signifikan pada taraf α = 0,05 

 

Tabel 1 menunjukkan nilai F yang signifikan, akibatnya hipotesis nol ditolak, artinya bahwa 

minimal ada satu faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Selanjutnya dilakukan pengujian 

secara parsial untuk mengetahui variabel yang signifikan dalam model. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2  Hasil uji parsial 

Variabel Parameter dugaan Galat baku Nilai t Pr > F 

Intercept  

Jenis kelamin 

Asal sekolah menengah 

3,19  

-0,07 

-0,03 

0,05  

0,05 

0,04 

64,92 

-1,34 

-0,74 

1,03 x 10-98 

0,18 

0,46 
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Status sekolah menengah 

Jurusan di sekolah 

menengah 

Jalur masuk IAIN 

0,05 

0,19 

-0,09 

0,04 

0,04 

0,04 

1,25 

4,78 

-2,32  

0,21 

0,0000048* 

0,02* 

Keterangan : *signifikan pada taraf α = 0,05 

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Jurusan di sekolah menengah dan jalur masuk yang 

signifikan, artinya hanya kedua variabel ini yang merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya 

terhadap IPK mahasiswa. Model IPK mahasiswa yang terbentuk adalah : 

𝐼𝑃𝐾 = 3,19 + 0,19 𝑗𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ − 0,09 𝑗𝑎𝑙𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐼𝐴𝐼𝑁 + 𝜀 
Dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi IPK mahasiswa adalah jurusan di sekolah 

menengah dan jalur masuk ke IAIN. Untuk mengikuti proses perkuliahan di Jurusan Pendidikan 

Matematika (sebagai salah satu jurusan yang membutuhkan kemampuan eksakta), idealnya calon 

mahasiswanya harus berlatar belakang jurusan eksak khususnya matematika. Kesukaan terhadap 

matematika saja dianggap belum bisa menjadi patokan untuk masuk ke Jurusan Pendidikan 

Matematika, mengingat materi-materi yang akan didapatkan mahasiswa umumnya merupakan 

lanjutan dari materi-materi dasar yang seharusnya sudah didapatkan calon mahasiswa sejak berada 

dibangku Sekolah Menengah Atas. Disamping itu, proses penyeleksian mahasiswa baru yang 

diikuti ternyata turut mempengaruhi perolehan IPK mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa yang berasal dari jalur Penelusuran Minat dan Bakat (PMB), jalur Seleksi Masuk 

Bersama Perguruan Tinggi Islam (SMB-PTAI) dan jalur reguler akan memiliki kualitas 

kemampuan akademik yang berbeda. 

 
KESIMPULAN 

Hasil analisis dengan regresi dummy terhadap 5 variabel yang merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi IPK mahasiswa dilihat dari kualitas input mahasiswa baru diperoleh 2 variabel yang 

signifikan berpengaruh terhadap IPK mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika yaitu jurusan 

ketika berada di Sekolah Menengah dan Jalur masuk IAIN. Hasil analisis menunjukkan nilai 

𝑅2 = 0,2552 yang artinya bahwa IPK mahasiswa hanya dipengaruhi sebesar 25,52% oleh kedua 

variabel sedangkan sisanya 74,48% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terungkap melalui 

penelitian ini. 
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Abstrak. Bahan ajar yang digunakan belum mampu mengkontruksi konsep matematis siswa, 
sehingga materi yang disajikan sulit dipahami dan mengakibatkan siswa menunggu penjelasan guru 
dalam pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan bahan ajar yang mampu membangun sendiri 
pengetahuan siswa lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran yaitu berupa modul berbasis 
konstruktivisme. Jenis penelitian ini adalah pengembangan dengan menggunakan  model ADDIE 
yang terdiri dari 5 tahap yaitu analyze, design, develop, implement dan evaluate. Hasil uji validitas 
modul berbasis konstruktivisme oleh validator menunjukkan bahwa modul berbasis 
konstruktivisme pada kriteria sangat valid yaitu 3,4. Hasil uji praktikalitas oleh guru dan siswa 
menunjukkan bahwa modul berbasis konstruktivisme pada kategori sangat praktis yaitu 86,7% dan 
87,5%.  
 
Kata kunci : Suku Banyak, Konstruktivisme, Modul, Pengembangan 
 
 
PENDAHULUAN 

Bahan ajar merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pengembangan 

bahan ajar penting dilakukan oleh pendidik agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan tidak 

melenceng dari kompetensi yang akan dicapainya. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan 

yang dapat digunakan oleh pendidik untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Oleh karena itu, bahan ajar sangat penting untuk dikembangkan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidik lebih suka mengandalkan buku paket atau 

bahan ajar yang belum mampu membangun konsep matematis siswa. Pendidik kurang menyadari 

akan pentingnya menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, manfaat bahan ajar dalam 

penyiapan perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tanggal 27 Januari 2014 di SMAN 2 Lubuk Basung, 

diketahui bahwa guru menggunakan bahan ajar berupa buku teks. Buku teks yang digunakan 

langsung memberikan contoh soal tanpa menjelaskan suatu rumus terlebih dahulu yang 

mengakibatkan siswa belum mampu membangun konsep matematis mereka sendiri. 

Upaya meningkatkan hasil belajar dan mengatasi permasalahan di atas, guru dituntut membuat 

pembelajaran lebih inovatif, salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar. Salah satu bahan 

ajar yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar adalah modul dengan berbasis 

konstruktivisme. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Modul Berbasis Konstruktivisme Pada Materi Suku Banyak Dalam 

Pembelajaran Matematika Siswa Kelas XI IPA SMAN 2 Lubuk Basung”  

Salah satu perangkat yang dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah 

modul. Modul menurut Hamdani (2011:219) adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan dan dapat digunakan secara mandiri.  

Menurut Daryanto (2013:9), modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh 

dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan 

didesain untuk membantu peserta didik untuk menguasai tujuan belajar yang spesifik. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas modul merupakan jenis kesatuan kegiatan belajar yang 

terencana, dirancang untuk membantu siswa secara individual dalam mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya. 

Karakterisitik modul menurut Daryanto (2013:9) yaitu:  

1) Self Insruction 

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter tersebut memungkinkan 

seseorang belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Untuk  memenuhi  

karakter self instruction maka modul harus:  

a) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar  

b) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan kecil/spesifik, 

sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas 

c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran 

d) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur 

penguasaan peserta didik 

e) Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau konteks 

kegiatan dan lingkungan peserta didik 

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran 

h) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik   melakukan penilaian 

mandiri (self assessment) 

i) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga dapat mengetahui tingkat 

penguasaan materi 
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2) Self Contained 

Modul dikatakan self contained bila  seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat 

dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan kepada 

peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas 

dalam kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu 

standar kompetensi/kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan 

keluasan standar kompetensi/ kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. 

3) Stand Alone  

Stand Alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada 

bahan ajar lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain 

untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika peserta didik masih 

menggunakan dan bergantung pada bahan ajar selain modul yang digunakan, maka bahan 

ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. 

4) Adapti 

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi. Dikatakan adaptif jika modul dapat menyesuaikan perkembangan IPTEK, serta 

fleksibel digunakan berbagai perangkat keras.  

5) User Friendly  

Modul hendaknya memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat dengan pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai 

keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan 

istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. 

Menurut Effendi (2010: 110) “pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan yang 

menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif 

dalam proses pembelajaran”. Sebagian besar waktu proses pembelajaran berlangsung dengan 

berbasis pada aktivitas siswa. 

Menurut Suparno (1997: 69) unsur-unsur konstruktivisme sebagai berikut: 

1. Orientasi. Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu 

topik. Murid diberi kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang hendak 

dipelajari. 

2. Elicitasi. Murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, 

,menulis, membuat poster, dan lain-lain. Murid diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa 

yang diobservasikan, dalam wujud tulisan, gambar ataupun poster. 

3. Restrukturisasi Ide. Dalam hal ini ada tiga hal. 
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a) Klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman lewat diskusi 

ataupun lewat pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-ide lain, seseorang dapat 

terangsang untuk merekontruksi gagasannya kalau tidak cocok atau sebaliknya, menjadi 

lebih yakin bila gagasannya cocok. 

b) Membangun ide yang baru. Ini terjadi bila dalam diskusi itu idenya bertentangan dengan 

ide lain atau idenya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-

teman. 

c) Mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Kalau dimungkinkan, ada baiknya bila 

gagasan yang baru dibentuk itu di uji dengan suatu percobaan atau persoalan yang baru. 

4. Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa 

perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat 

pengetahuan murid lebih lengkap dan bahkan lebih rinci dengan segala macam 

pengecualiannya. 

5. Review, bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuannya pada 

situasi yang dihadapi sehari-hari, seseorang perlu merevisi gagasannya entah dengan 

menambahkan suatu keterangan ataupun mungkin dengan mengubahnya menjadi lebih 

lengkap. 

Berikut diuraikan masing-masing unsur konstruktivisme yang terdapat pada modul. 

1. Orientasi, artinya siswa diminta untuk mengamati topik yang akan dipelajari. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

                                                  
Gambar 1 Unsur Orientasi pada Modul 

2. Elicitasi, artinya siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang telah diamatinya 

dalam bentuk diskusi, tulisan atau gambar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Unsur Elicitasi pada Modul 

3. Restrukturisasi ide, artinya siswa menyusun ide dari apa yang telah mereka amati, serta 

menguji ide tersebut, sehingga menghasilkan suatu ide baru. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 

3. 

                                      
Gambar 3  Unsur Restrukturisasi Ide pada Modul 

4. Penggunaan ide, artinya ide yang telah siswa temukan, diaplikasikan pada bermacam-macam 

situasi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. 
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                                  Gambar 4  Unsur Penggunaan Ide pada Modul 

5. Review, artinya siswa dapat mengetahui bahwa apa yang telah mereka temukan adalah benar. 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

                                    
        Gambar 5 Unsur Review pada Modul  

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian oleh Anggelia (2013) 

dengan judul “Pengembangan Modul Berbasis Konstruktivisme Untuk Materi Kubus, Balok, 

Prisma dan Limas Pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 33 Padang”.  

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan (development research). 

Penelitian yang dilakukan menggunakan model ADDIE. Model ADDIE memiliki 5 tahap yaitu 

Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate. Rancangan penelitian selengkapnya dapat 

diuraikan pada prosedur berikut ini: 

Pada tahap analyze dilakukan analisis kebutuhan untuk melihat permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran matematika siswa. Tahap design bertujuan untuk menghasilkan produk berupa modul 

berbasis konstruktivisme untuk materi suku banyak. Tujuan tahap develop adalah untuk 
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menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. 

Pada tahap implement dilakukan uji coba terhadap modul berbasis konstruktivisme dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat praktikalitas (keterpakaian) modul. Tahap evaluate bertujuan  untuk 

menilai apakah bahan ajar berupa modul berbasis konstruktivisme untuk materi suku banyak yang 

dibuat sesuai dengan harapan dan praktis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di kelas 

XI SMA. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi. Sebelum 

digunakan, lembar validasi divalidasi oleh validator instrumen. Validator instrumen yaitu dosen 

pendidikan matematika STKIP PGRI Sumatera Barat.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan Modul Berbasis Konstruktivisme Pada Materi Suku Banyak telah melalui lima 

tahapan yaitu Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. Komponen-komponen dalam 

tahap analisis adalah analisis silabus, analisis bahan ajar, analisis review literatur dan analisis 

wawancara guru dan siswa.  

Pada tahap desain, modul  terdiri dari 4 kegiatan belajar yaitu  kegiatan belajar 1 tentang konsep, 

operasi aljabar, dan nilai suku banyak (polinomial). Kegiatan aljabar 2 tentang pembagian suku 

banyak (polinomial). Kegiatan belajar 3 tentang teorema sisa dan teorema faktor. Kegiatan 4 

tentang memecahkan masalah nyata dengan model persamaan kubik.  

Pada tahap pengembangan hasil rancangan modul dikembangkan menjadi nyata. Kemudian 

memberikan modul kepada validator untuk memvalidasi modul. Validator memvalidasi hasil 

rancangan modul berbasis konstruktivisme dengan mengisi lembar validasi. Validasi modul 

dilakukan oleh tiga validator, yaitu guru Bahasa Indonesia, dosen matematika dan guru matematika  

Pada tahap implementasi, modul yang valid diberikan kepada guru matematika dan enam orang 

siswa untuk melakukan uji pratikalitas guna mengetahui tingkat kepraktisan dari modul. Uji 

pratikalitas modul berbasis konstruktivisme dilakukan terhadap guru matematika di SMAN 2 

Lubuk Basung dan enam orang siswa kelas XII IPA 5 SMAN 2 Lubuk Basung. Pada tahap 

evaluasi, kepraktisan (keterpakaian) modul  didukung dengan hasil wawancara dengan guru dan 

siswa. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa yang telah mempelajari materi suku banyak. 

Hasil validasi modul secara keseluruhan oleh validator adalah 3,4 dengan kategori sangat valid. 

Nilai kepraktisan modul berbasis konstrutivisme oleh guru adalah 86,7% dan siswa adalah  87,5% 

dengan kategori sangat praktis.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan modul berbasis 

konstruktivisme telah valid dan praktis. Artinya modul berbasis konstruktivisme pada materi suku 

banyak telah layak digunakan. 
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Saran yang dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut:  

1. Modul berbasis konstruktivisme yang valid dan praktis dapat digunakan sebagai bahan ajar 

bagi guru dalam melaksanakan pemebelajaran untuk materi suku banyak di SMAN 2 Lubuk 

Basung. 

2. Siswa memiliki modul berbasis konstruktivisme, sehingga siswa dapat belajar mandiri 

menemukan konsep-konsep matematika berdasarkan data yang disajikan.  

3. Modul berbasis konstruktivisme dapat dijadikan contoh bagi peneliti lainnya dalam 

mengembang modul berbasis konstruktivisme. 

4. Peneliti lainnya dapat melakukan penelitian lanjutan sampai uji efektifitas, sehingga dapat 

mengetahui pengaruh penggunaan modul berbasis konstruktivisme. 
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ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS 
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Abstrak. Materi operasi bentuk aljabar menjadi fokus dalam penelitian ini untuk melihat lebih 
dalam dan luas pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi 
operasi bentuk aljabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
adalah deskriptif. Data kesalahan siswa diperoleh dari hasil tes tertulis Jawaban siswa yang salah 
diidentifikasi kedalam jenis dan bentuk kesalahan. Setelah itu dipilih beberapa siswa untuk 
diwawancarai. Tes yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pemahaman konsep dan 
kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal materi aljabar. Dari hasil analisis data 
disimpulkan bahwa: (1) kesalahan konseptual yang dilakukan siswa antara lain: tidak mengetahui 
konsep koefisien, variabel, dan konstanta, suku sejenis, salah menafsirkan prinsip pencoretan. (2) 
kesalahan prosedural yang dilakukan siswa antara lain: Kesalahan karena tidak menuliskan 
variabel, kesalahan penjumlahan atau perkalian atau pembagian, kesalahan tidak menyederhanakan 
jawaban, kesalahan tidak menjawab soal, kesalahan tidak menuliskan tanda. 
 
Kata kunci: Analisis Pemahaman Siswa, Mengerjakan Soal Matematika 
 
 
PENDAHULUAN 

Matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini disebabkan 

karena matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang esensial yang dapat diterapkan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Keberhasilan pembelajaran matematika salah satunya dapat dinilai dari 

keberhasilan siswa dalam tes. Guru sebagai evaluator dalam pembelajaran perlu mengevaluasi 

proses yang dilaksanakan dalam kelas. Nerita, 2012 menyatakan ”bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam pembelajaran, hal ini bertujuan untuk mengukur dan menilai 

prestasi siswa serta menganalisis kesulitan yang dialami siswa”. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi 

atau tes hasil belajar siswa. 

Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang penting disamping beberapa cabang ilmu 

matematika lainnya, yaitu aritmatika, geometri, dan analisis. Aljabar merupakan salah satu bagian 

dalam matematika yang mencakup berbagai materi yang dipelajari di SMP. Materi aljabar sangat 

bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari, memahami materi matematika yang lain maupun 

konsep aljabar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, penguasaan terhadap konsep 

aljabar sangat membantu untuk mempelajari konsep geometri bangun datar dalam mencari besar 

suatu sudut. Contohnya, sudut pada segitiga. Menurut Soedjadi, 1995: 27 kemampuan aljabar yang 

baik dapat membantu seseorang dalam memahami matematika. Selanjutnya, melalui belajar aljabar 

seseorang akan mendapatkan kemampuan analitik yang baik. Kemampuan tersebut mempunyai 
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peranan penting dalam mempelajari matematika yang relatif kompleks. Dengan demikian, 

pemahaman konsep tentang aljabar merupakan hal yang penting sebagai dasar untuk memahami 

konsep-konsep materi matematika lainnya. 

Untuk mengatasi permasalahan siswa diperlukan pengetahuan tentang pemahaman siswa, serta 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal aljabar. Siswa akan mengalami 

kesulitan yang sama jika kesalahan sebelumnya tidak diperbaiki, terutama untuk soal yang 

memiliki karakteristik yang sama. Dengan demikian, melalui analisis kesalahan siswa, dapat 

dijadikan acuan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Guru, tentu telah menganalisis 

kesalahan-kesalahan siswa. Analisis kesalahan secara mendetail dibutuhkan agar kesalahan-

kesalahan siswa dan faktor-faktor penyebabnya dapat diketahui lebih jauh untuk membantu 

mengatasi permasalahan tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Untuk mendapatkan data penelitian, metode pengumpulan data diperoleh dari tes dan wawancara. 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang pemahaman konsep dan kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal materi aljabar. Sedangkan wawancara digunakan 

untuk melengkapi dan mendukung data hasil tes. Data atau informasi yang relevan pada wawancara 

ini menggunakan rancangan pokok masalah yang akan dijadikan acuan dalam pembicaraan. 

Rancangan yang diajukan dalam wawancara tersebut disusun sebelum wawancara dilakukan. Oleh 

karena itu pelaksanaan wawancara dan urutan pertanyaan yang diberikan mengacu pada jenis 

kesalahan dan kecenderungan responden dalam menyelesaikan soal. Jawaban dari siswa yang 

diwawancarai inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menemukan faktor-faktor 

penyebab terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi pada 

pecahan bentuk aljabar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya adalah non statistik. Data yang 

muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Analisis data kualitatif terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi 

data dan penarikan kesimpulan. Pada analisis data kualitatif, dibangun dari kata-kata hasil 

wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. 

Analisis data kualitatif biasanya melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Membiasakan diri dengan data melalui tinjauan pustaka, membaca, mendengar. 

2. Transkrip wawancara 

3. Pengaturan dan indeks data yang telah diidentifikasi 

4. Anonim dari data yang sensitive 

5. Koding 

6. Identifikasi tema 
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7. Pengkodingan ulang 

8. Pengembangan kategori 

9. Eksplorasi hubungan antara kategori 

10.  Pengulangan tema dan kategori 

11.  Membangun teori dan menggabungkan pengetahuan yang sebelumya 

12.   Pengujian data dengan teori lain, dan 

13.  Penulisan laporan, termasuk dari data asli jika tepat (seperti kutipan dari wawancara). 

 
Ada beberapa macam bentuk tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes uraian, 

yaitu sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau 

uraian. Soal bentuk uraian menuntut kemampuan siswa mengorganisasikan, menginterpretasikan, 

dan menghubungkan pengertian atau pengetahuan yang dimilikinya.  

Data hasil Tes, Untuk menganalisis hasil jawaban tes dilakukan dengan mengelompokkan jawaban 

siswa menjadi dua jenis yaitu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban siswa yang 

salah dianalisis dan diklasifikasikan kedalam kesalahan konsep dan kesalahan prosedur kemudian 

jawaban siswa yang termasuk jenis kesalahan konsep dan prosedur diklasifikasikan lagi menurut 

indikator. Sedangkan data hasil wawancara, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

responden ini akan diperoleh informasi yang memperkuat hasil tes siswa. Karena dengan 

wawancara tersebut akan terlihat lebih jelas mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal materi operasi pada pecahan bentuk aljabar.  

Data hasil dokumentasi, data hasil dokumentasi yang telah diperoleh yaitu berupa lembar jawaban 

siswa dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan. Dijadikan sebagai bukti pengujian soal tes 

yang diberikan kepada siswa, data ini nantinya sebagai bukti penguatan data bagi peneliti. 

Menghitung Skor Pemahaman Konsep Matematis Siswa dinilai dari tes yang mengandung 

indikator pemahaman konsep dengan menggunakan Rubrik pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Rubrik Penilaian Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Aljabar 

Indikator Tujuan Kesalahan yang dilakukan 
siswa 

1. Menjelaskan 
pengertian 
koefisien, 
variabel, 
konstanta, dan 
suku-suku 
sejenis 

Untuk mengetahui pemahaman siswa 
tentang koefisien dari suatu bentuk 
aljabar 
Untuk mengetahui pemahaman siswa 
tentang variabel dari suatu bentuk 
aljabar 
Untuk mengetahui pemahaman siswa 
tentang konstanta dari suatu bentuk 
aljabar 
Untuk mengetahui pemahaman siswa 

 

204  
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dijabarkan dengan mengelompokkan data berdasarkan kemampuan akademik 

siswa, yaitu kemampuan akademik tinggi, kemampuan akademik sedang, dan kemampuan 

akademik rendah. Dari 6 soal yang dikerjakan siswa, diperoleh hasil kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa seperti tabel berikut. 

Tabel 2 Hasil Penilaian Dan Kesalahan Siswa Dalam Mengerjakan Soal Aljabar 

 

Butir Soal Kesalahan yang Dilakukan 
1. Tentukan bentuk aljabar berikut: 

a. Koefisien dari 5𝑥2 
b. Koefisien dari 𝑥2 − 18𝑥 
c. Koefisien dari 4𝑝2 − 14𝑝 − 8 
d. Variabel dari 7𝑥 − 5 
e. Variabel dari 𝑎2 − 2𝑏 + 4 
f. Variabel dari 𝑥2 + 3𝑦 − 5𝑧 + 2 
g. Konstanta dari 6𝑥 
h. Konstanta dari 𝑧 − 2 
i. Konstanta dari 5𝑥 − 3𝑦 + 15 

Kesalahan dalam menarik kesimpulan 
Kesalahan tidak menuliskan variabel 
Kesalahan tidak menuliskan tanda 
Kesalahan tidak menjawab soal 

2. Tentukan suku-suku sejenis pada bentuk 
aljabar 
2 a 3𝑝2𝑞 + 5𝑝𝑞2 − 3𝑝2𝑞2 − 4𝑝𝑞2 
2.b 2𝑥 + 5𝑥𝑦 

Kesalahan dalam menarik kesimpulan 
Kesalahan dalam mengorganisasikan data 
 

3. Tentukan hasil penjumlahan dari 
3. a 3𝑥2 − 𝑥 + 𝑥𝑦 dan𝑦2 − 𝑦 + 2𝑥𝑦2 − 𝑥2 
3. b  𝑥 𝑑𝑎𝑛 𝑦 

4. Tentukan hasil pengurangan −2(3𝑝 + 2) dari 
2𝑝 + 6 

Kesalahan prosedur dalam menggunakan 
algoritma 
Kesalahan dalam mengorganisasikan data 
Kesalahan dalam melakukan manipulasi 
secara matematis 
Kesalahan langkah penyelesaian yang 
digunakan 

5. Ubahlah soal berikut kedalam aljabar paling 
sederhana disertai langkah-langkah 
penyelesaiannya 
5.a  𝑝+𝑞

6
∶ 𝑝𝑞
18

 

5. b  𝑥
2

+ 𝑥−4
2𝑥+1

 
 

Kesalahan konsep pencoretan 
Kesalahan dalam melakukan manipulasi 
secara matematis 
Kesalahan tidak menjawab soal 
Kesalahan tidak menyamakan penyebut 

6. Berapakah hasil perkalian dari 𝑎
𝑏2−16

×
2𝑏2−8𝑏
4𝑎𝑏

 

Tidak menjawab soal 

 
 

tentang suku-suku yang sejenis dari 
bentuk aljabar 

2. Menyelesaikan 
operasi aljabar 

Untuk mengetahui cara siswa 
menyelesaikan operasi hitung bentuk 
perkalian, penjumlahan dan 
pengurangan 
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Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa yaitu: 

a.  Kesalahan siswa dalam menandai, mengungkapkan dengan kata-kata dan mengidentifikasikan 

konsep terjadi ketika siswa tidak dapat menentukan variabel dari suatu bentuk aljabar, siswa 

tidak dapat menentukan koefisien dari suatu variabel, siswa tidak dapat menentukan konstanta 

dari suatu bentuk aljabar serta ketidak cermatan siswa dalam menentukan tanda operasi. 

b.  Kesalahan pada operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar karena siswa salah 

dalam memahami konsep operasi penjumlahan dan pengurangan  dengan cara 

mengelompokkan suku-suku sejenis dan penjumlahan  pecahan dalam bentuk aljabar. 

Kesalahan tersebut dikarenakan ketidak cermatan siswa dalam berfikir. Selain itu kebanyakan 

siswa mengabaikan ketepatan dalam menyelesaikan masalah tanpa berfikir dengan baik 

kemudian siswa tidak memeriksa rumus atau prosedur yang telah digunakan saat merasa ada 

yang tidak benar. 

c.  Kesalahan pada penyederhanaan pecahan aljabar dengan cara pencoretan terjadi karena subjek 

belum paham tentang konsep pencoretan yang dilakukannya, tidak mengetahui alasan dari 

pencoretan yang telah dilakukannya yang sebenarnya adalah membagi pembilang dan 

penyebut dengan suatu bilangan yang sama. 

d.  Kesalahan menghitung yang terjadi dalam penelitian ini adalah penjumlahan dan pengurangan 

tanpa memperhatikan variabel dan pangkat yang sama, tidak teliti dalam menyelesaikan 

penjumlahan dan pengurangan soal aljabar. Kesalahan dalam menghitung kebanyakan 

disebabkan subjek tidak ingat atau lupa dalam aturan-aturannya. 

 
Kecenderungan kesalahan lainnya yaitu kurangnya pemahaman konsep, kurangnya ketelitian, tidak 

melihat adanya hubungan antar langkah, pencoretan/penyederhanaan dalam pecahan aljabar, dan 

lain sebagainya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan. Ditemukan kesalahan siswa meliputi kesalahan 

konseptual dan kesalahan prosedural. Kesalahan konseptual yaitu Kesalahan siswa dalam 

menandai, Kesalahan pada penyederhanaan pecahan aljabar dengan cara pencoretan. Dan 

kesalahan procedural yaitu: Kesalahan menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. 
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TAHAP ANALISIS  PENGEMBANGAN PERANGKAT 
PEMBELAJARAN KONTRUKTIVISME BERBASIS WEB PADA 
MATA KULIAH GEOMETRI ANALITIK DENGAN PROGRAM 

WINGEOM 
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi mahasiswa kurang memahami konsep Geometri Analitik. 
Hal ini disebabkan karena selama ini proses perkuliahan masih menggunakan metode ceramah 
sehingga mahasiswa hanya sebagai penerima pasif dan belum bisa mengkontruksi pengetahuan 
materi dengan baik. Selain itu, buku teks yang dipakai belum ada yang khusus membahas tentang 
geometri analitik. Kemampuan mahasiswa dalam menggambar juga masih sangat minim, sehingga 
diperlukan program Wingeom untuk mempermudah mahasiswa menggambar. Internet juga 
membantu memberikan pengetahuan generatif kepada mahasiswa, sebab mahasiswa tidak cukup 
hanya diberi pengetahuan reproduktif seperti menghafal konsep materi yang diberikan dosen, tetapi 
juga pengetahuan generatif, yaitu mengembangkan pelajaran tersebut. Dibalik manfaatnya yang 
besar bagi dunia pendidikan, internet dirasa masih cukup mahal, terutama dalam hal biaya saluran 
komunikasi. Disamping itu, dengan ramainya saluran komunikasi dan banyaknya orang yang 
mengakses ke server mengakibatkan peningkatan waktu akses karena harus menunggu antrian, 
yang sekaligus menaikkan biaya anggaran saluran komunikasi. Melihat kondisi itu, perlu 
dipikirkan pemanfaatan beberapa fasilitas internet yaitu untuk mendukung perangkat pembelajaran 
berbasis website. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dan karateristik 
mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran kontruktivisme berbasis website pada 
mata kuliah Geometri Analitik dengan program Wingeom. Hasil analisis pendahuluan diperoleh 
bahwa mahasiswa membutuhkan modul kontruktivisme  pada perkuliahan Geometri Analitik di 
STKIP PGRI Sumatera Barat. 
 
Kata kunci: Analisis, Modul, Kontruktivisme, Wingeom, Website. 
 

PENDAHULUAN 
Geometri analitik disebut geometri koordinat atau geometri kartesius, adalah pembahasan geometri 

menggunakan prinsip-prinsip aljabar menggunakan bilangan riil. Biasanya, sistem koordinat 

kartesius diterapkan untuk menyelesaikan persamaan bidang, garis, garis lurus, dan persegi. 

Geometri analitik merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa tahun pertama di STKIP PGRI 

Sumatera Barat. Mata kuliah Geometri Analitik merupakan penggabungan mata kuliah analitik 

ruang dan geometri analitik bidang yang mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan 2011. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa dan dosen yang mengajar mata kuliah 

Geometri Analitik, diketahui bahwa pemahaman mahasiswa mengenai konsep geometri analitik 

masih rendah. Ini ditandai dengan mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 70 (kategori C). Hal 

ini dapat dilihat dari rekapitulasi nilai Geometri Analitik Tahun Pelajaran 2011/2012-2012/2013. 
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Tabel 1   Rekapitulasi Nilai Geometri Analitik Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2011/2012-
2012/2013    

   

Nilai 2011/2012 2012/2013 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

A 30 37,61% 20 35,43% B 96 81 
C 107 

62,39% 
92 

64,57% D 81 71 
E 21 21 

Jumlah Mahasiswa 335  285  
             Sumber: Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumbar 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa mahasiswa kurang memahami konsep Geometri 

Analitik. Hal ini disebabkan karena selama ini proses perkuliahan masih menggunakan metode 

ceramah sehingga mahasiswa hanya sebagai penerima pasif dan belum bisa mengkontruksi 

pengetahuan materi dengan baik. Selain itu, buku teks yang dipakai beluam ada yang membahas 

khusus tentang geometri analitik. Buku teks yang dipergunakan untuk mata kuliah Geometri 

Analitik selama ini adalah gabungan buku Geometri Analitik Ruang dan Geometri Analitik Bidang, 

yaitu buku Ilmu ukur Analitik karangan Suryadi tahun 1986. Buku teks yang digunakan selama ini 

masih sulit dipahami oleh mahasiswa, baik dari segi bahasa yang masih menggunakan bahasa asing 

maupun dari segi penyampaian materi. 

Akibatnya dosen kesulitan menuntaskan materi yang direncanakan, karena waktu dipakai lebih 

banyak untuk menjelaskan materi dan latihan soal. Terkadang waktu untuk menjelaskan materi 

baru, dipakai untuk mengulang materi yang belum dipahami mahasiswa. Untuk itu diperlukan 

suatu bahan ajar yang dapat melatih dan meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa 

sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. 

Faktor lain yang menyebabkan mahasiswa kurang memahami konsep Geometri Analitik dengan 

baik diantaranya kemampuan mahasiswa dalam menggambar masih sangat minim. Untuk itu 

diperlukan suatu alat bantu yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi, contohnya 

program Wingeom. Program Wingeom merupakan suatu program aplikasi komputer yang 

dirancang untuk mendukung pembelajaran Geometri, baik dimensi dua maupun dimensi tiga. 

Program ini dapat digunakan sebagai mindtools pada pembelajaran geometri, dimana mahasiswa 

dapat menggunakan untuk mengembangkan kerangka berpikir geometri dimensi. Program 

Wingeom diharapkan dapat membantu memvisualisasikan suatu konsep geometri dengan jelas 

sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep geometri.    

Dosen adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran. Sesuai tuntutan zaman, 

dosen harus mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan media pembelajaran. Oleh karena itu, 
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peneliti mencoba untuk menonjolkan aspek media pembelajaran berupa bahan ajar berbasis 

website, dengan harapan materi geometri dan pembelajaran pun menjadi lebih menarik. 

Keberadaan dan pengembangan media pembelajaran berupa bahan ajar berbasis website menjadi 

salah satu pemecahan masalah dalam pembelajaran.  

Perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Salah satu tugas 

dosen dalam pembelajaran adalah merancang perangkat pembelajaran. Berdasarkan Permendiknas 

No. 22 tahun 2006, perangkat pembelajaran terdiri atas silabus, SAP, bahan ajar dan lembar 

penilaian. Ketersediaan perangkat pembelajaran yang memadai, akan membantu dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Pemilihan dan penggunaan perangkat pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran merupakan 

faktor yang sangat penting dalam mengarahkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar. 

Bahan ajar yang baik hendaknya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengkontruksi dan 

menemukan konsep secara mandiri, sehingga pola pikir mahasiswa dapt lebih berkembang. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengkontruksi pemahamannya sendiri adalah pendekatan kontruktivisme. Pembelajaran 

kontruktivisme adalah pembelajaran yang memerlukan mahasiswa berpartisipasi aktif, kemampuan 

belajar mandiri, mengembangkan pengetahuan sendiri secara aktif, sedangkan dosen hanya 

berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang 

dapat dikembangkan dengan pendekatan kontruktivisme adalah modul. Modul kontruktivisme tidak 

hanya memuat ringkasan materi dan latihan, akan teapi juga memuat bagaimana cara mahasiswa 

mengkontruksi pengetahuannya. Modul ini dibuat secara bertahap untuk melaih dan meningkatkan 

keterampilan serta pemahaman mahasiswa menyelesaikan soal yang diberikan. Tujuan dari 

penelitian ini dibatasi hanya untuk melihat analisis pengembangan perangkat pembelajaran 

kontruktivisme berbasis WEB pada matakuliah Geometri Analitik dengan program Wingeom. 

Metode Penelitian 

Model pengembangan adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan 

perancangan dan pengembangan yang diwujudkan dalam bentuk grafis (diagram) atau naratif. 

Prosedur pengembangan perangakat pembelajaran matematika berbasis kontruktivisme ini 

menggunakan model ADDIE yang merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation. Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk 

merancang sistem pembelajaran. Langkah-langkah rancangan pengembangan perangkat 

pembelajaran ini dapat hanya dibatasi pada Tahap Analysis. Pada tahap ini dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menganalisis silabus yang bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah. 
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b. Menganalisis buku-buku teks Geometri Analitik, untuk melihat kesesuaian isi buku dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai mahasiswa. 

c. Mereview literatur yang terkait dengan pengembangan modul dan SAP. 

d. Melakukan Wawancara dengan teman sejawat dan mahasiswa yang bertujuan untuk 

mengetahui masalah/hambatan apa saja yang dihadapi di lapangan sehubungan dengan 

perkuliahan Geometri Analitik. 

e. Memberikan angket kebutuhan kepada mahasiswa bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

mahasiswa terhadap bahan ajar sehubungan dengan perkuliahan Geometri Analitik. 

Hasil Penelitian 

Pengembangan modul Geometri Analitik dengan pendekatan kontruktivisme menggunakan model 

ADDIE. Tahapan pertama dalam model ADDIE adalah tahap Analisis. Hasil yang diperoleh dari 

tahapan ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Silabus Mata Kuliah Geometri Analitik 
Analisis silabus dilakukan untuk melihat materi yang telah diajarkan telah sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dari mata kuliah Geometri 

Analitik adalah mahasiswa mampu Menentukan letak titik di bidang dan di ruang, 

merumuskan jarak antara dua titik di bidang dan di ruang, menentukan persamaan garis di 

bidang dan di ruang, menentukan kedudukan garis di bidang dan di ruang, merumuskan 

persamaan bidang dan kedudukan dua bidang rata, merumuskan persamaan lingkaran dan 

bola, menentukan kedudukan garis dan lingkaran,bola dan bidang ,dan antara dua bola, 

menentukan persamaan parabola, menentukan kedudukan garis dan parabola, merumuskan 

persamaan ellips, menentukan kedudukan garis dan ellips, merumuskan persamaan hiperbola 

dan menentukan kedudukan garis dan hiperbola. 

 Dari hasil tersebut diperoleh bahwa materi yang ada di silabus telah sesuai dengan 

kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Urutan materi juga telah pas karena materi 

terdiri dari lima bab dan terdiri dari 15 Kegiatan Belajar. 

b. Hasil Wawancara dengan Teman Sejawat 
Wawancara dengan teman sejawat bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 

selama proses pembelajaran pada materi bilangan kompleks dan fungsi kompleks. Wawancara 

dilakukan dengan teman sejawat dilakukan pada  tanggal 17 Februari 2015. Berdasarkan hasil 

wawancara diperoleh informasi bahwa keseluruhan materi tergolong sulit karena mahasiswa 

belum memahami konsep geometri analitik dengan baik, disamping itu buku teks yang 

menjadi panduan bagi mahasiswa tidak dipakai oleh mahasiswa sebagaimana mestinya. 

Pelaksanaan kuliah belum bisa membuat mahasiswa aktif dan mandiri, soal yang ada pada 

buku teks sudah variatif tetapi mahasiswa kurang mampu menelaah dan mencari penyelesaian 
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dari soal tersebut berdasarkan materi yang telah dipelajari, sehingga mahasiswa tidak terbiasa 

mengerjakan soal yang berbeda dengan yang diberikan oleh dosen. 

c. Angket Kebutuhan Mahasiswa 
Angket kebutuhan mahasiswa bertujuan untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa terhadap 

bahan ajar sehubungan dengan perkuliahan Geometri Analitik. Berikut adalah hasil yang 

diperoleh. 

 

Tabel 2 Persentase Hasil Angket Kebutuhan Mahasiswa 

No Pertanyaan Jawaban 
Mahasiswa Persentase 

1 Apakah Anda suka belajar dengan 
menggunakan bahan ajar? 

Iya 100 % 

2 Mengapa Anda menggunakan bahan ajar? Karena bahan ajar 
membantu belajar 
mandiri 

82 % 

3 Apa saja jenis bahan ajar (cetak) yang Anda 
ketahui? 

Modul 94 % 

4 Jenis bahan ajar apa yang anda paling Anda 
sukai? 

Modul 88 % 

5 Bagaimana cara penyajian materi yang Anda 
harapkan dari suatu bahan ajar? 

Dikaitkan dengan 
pengalaman nyata 
dan materi diperoleh 
dari kontruksi 
pemikiran sendiri 

87% 

6 Bagaimana tampilan (lay out) bahan ajar 
yang Anda sukai? 

Disajikan dengan 
bergambar dan 
berwarna 

94% 

7 Gaya bahasa seperti apa yang Andai sukai 
dari suatu bahan ajar? 

Baku, tapi tidak kaku 85 % 

8 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam 
perkuliahan tanpa bahan ajar? 

Iya 85 % 

9 Menurut Anda, apakah perlu dikembangkan 
bahan ajar untuk perkuliahan? 

Perlu 100 % 

10 Pada mata kuliah apa yang Anda rasa paling 
perlu untuk dikembangkan bahan ajar? 

Mata kuliah 
matematika 

78 % 

11 Dalam menggambar grafik pada mata kuliah 
matematika apakah Anda membutuhkan 
software matematika? 

Ya 100% 

12 Apakah Anda membutuhkan e-learning 
untuk memperoleh bahan perkuliahan yang 
diberikan dosen Anda? 

Ya 100% 

Dari Tabel 2 di atas diperoleh bahwa mahasiswa membutuhkan modul untuk pembelajaran 

matematika sebesar 78%, mahasiswa memerlukan  software matematika dalam menggambar grafik 

adalah sebesar 100% dan mahasiswa membutuhkan membutuhkan e-learning untuk memperoleh 

bahan perkuliahan yang diberikan dosen sebesar 100%. 

d. Hasil Analisis Buku Teks 
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Modul yang dirancang dan dikembangkan bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami 

materi pada perkuliahan geometri analitik. Buku teks yang ada selama ini tidak dipergunakan 

secara maksimal oleh mahasiswa dan hanya menggunakan catatan yang diberikan oleh dosen 

tanpa perlu untuk membuka dan mempelajari dari buku teks. Selain buku teks, pada mata 

kuliah geometri analitik belum ada modul yang mampu membuat mahasiswa berpartisipasi 

aktif, mempunyai kemampuan belajar mandiri, dapat mengembangkan pengetahuan sendiri 

secara aktif,  sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang telah dipelajari. 

e. Mereview Literatur Modul dan SAP dengan Pendekatan Kontruktivisme 
Modul dengan pendekatan kontruktivisme berisi standar kompetensi kompetensi dasar yang 

akan dicapai, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, tujuan akhir, kegiatan belajar 

mahasiswa, ringkasan materi, contoh soal, kolom pendapat pada setiap contoh soal, latihan 

mandiri, umpan balik, dan kesimpulan mahasiswa terhadap pemahaman mengenai materi yang 

dipelajari. Perkuliahan dengan menggunakan modul dengan pendekatan kontruktivisme 

memudahkan dosen untuk memberikan pemahaman terhadap materi pada mata kuliah 

geometri analitik. Modul ini mendorong mahasiswa untuk mengkontruksi sendiri 

pengetahuannya, berpartisipasi aktif, mempunyai kemampuan belajar mandiri dan dapat 

mengembangkan pengetahuan sendri secara aktif.  

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka dirancanglah modul kontruktivisme untuk mata kuliah 

Geometri Analitik. Modul kontruktivisme tidak hanya memuat ringkasan materi dan latihan, akan 

tetapi juga memuat bagaimana cara mahasiswa mengkontruksi pengetahuannya. Modul dibuat 

bertahap untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta pemahaman mahasiswa untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan.  

KESIMPULAN 
Kesimpulan dari tahap analisis yang dilakukan untuk pengembangan perangkat pembelajaran 

kontruktivisme berbasis WEB pada mata kuliah Geometri Analitik dengan program Wingeom 

adalah mahasiswa membutuhkan modul untuk pembelajaran matematika geometri analitik disertai 

software matematika dalam menggambar grafik dengan bantuan e-learning. 
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Abstrak. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 10 Padang yang masih rendah, 
intensitas siswa dalam berbagi pengetahuan dengan temannya masih rendah dan beberapa siswa 
lebih bersifat individual dalam belajar menjadi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
SMPN 10 Padang setelah diterapkan strategi pembelajaran aktif benar salah berantai. Jenis 
penelitian adalah penelitian pre-eksperimen, dengan rancangan Pre-test and Post-test group. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 10 Padang  yang terdaftar pada tahun 
pelajaran 2014/2015,  kecuali kelas VIII.B dan VIII.E karena kedua kelas merupakan kelas unggul. 
Pengambilan sampel dilakukan secara acak, yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas 
VIII.F. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test. Teknik 
analisis data hasil belajar menggunakan analisis skor gain yang dinormalisasi. Hasil deskripsi dan 
analisis data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa pada setiap 
pertemuan yang diperoleh dari gain yang dinormalisasi berdasarkan pre-test dan post-test pada 
pertemuan I, II, III, dan IV yaitu 0,46, 0,47, 0,53, dan 0,50 dengan masing-masingnya berkriteria 
sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “hasil belajar matematika siswa meningkat setelah 
diterapkannya strategi pembelajaran aktif benar salah berantai dalam pembelajaran matematika 
siswa kelas VIII SMPN 10 Padang”. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Benar Salah Berantai 
 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam pembentukan 

pola pikir siswa. Pembelajaran matematika dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran yang 

kritis, logis dan sistematis. Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari peran 

guru. Seorang guru di tuntut untuk kreatif dalam memilih metode-metode pembelajaran sehingga 

membuat siswa aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Jika siswa termotivasi dan aktif 

dalam proses pembelajaran maka potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan dengan baik dan 

hasil belajar juga akan maksimal. 

Observasi yang dilakukan di SMPN 10 Padang pada tanggal 23 April 2014, terlihat bahwa 

pembelajaran di kelas cenderung masih terpusat pada guru. Pembelajaran cenderung satu arah yaitu 

dari guru ke siswa, guru menjelaskan materi, memberikan contoh soal dan latihan. Ketika guru 

memberikan pertanyaan mengenai materi yang diberikan, hanya sebagian siswa yang merespon 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa yang aktif hanya didominasi oleh siswa yang duduk 

pada barisan depan, sedangkan siswa yang lainnya terlihat sibuk dengan aktivitas masing-masing. 

Siswa juga kurang dibiasakan dalam berdiskusi, intensitas siswa dalam berbagi pengetahuan 
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dengan temannya masih rendah dan kebanyakan siswa lebih bersifat individual dalam belajar. 

Siswa juga kurang termotivasi dalam belajar sehingga membuat siswa malas mengikuti 

pembelajaran.  

Beberapa siswa juga tidak mengerjakan latihan yang diberikan guru dan hanya menyalin jawaban 

siswa lain jika di tegur oleh guru untuk mengerjakan latihan. Siswa juga kurang bertanggung jawab 

terhadap tugas (PR) yang diberikan guru karena siswa hanya mengerjakan sebagian saja dari soal 

yang diberikan guru dan ada juga beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa kurang terampil dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru sehingga siswa 

tidak mampu menjawab soal-soal tersebut serta siswa belum mampu untuk bersikap jujur dan 

bertanggung jawab terhadap latihan atau tugas yang diberikan guru. Kondisi seperti ini berdampak 

pada hasil belajar matematika siswa yang rendah. Jadi dari proses pembelajaran berlangsung dapat 

disimpulkan bahwa, siswa juga kurang terampil dalam mengerjakan latihan yang diberikan guru 

dan hasil belajar siswa juga rendah. 

Mengatasi permasalahan yang terjadi maka diterapkan strategi pembelajaran aktif benar salah 

berantai. Pembelajaran Benar Salah Berantai ini merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif. 

Menurut Zaini (2007: 26) mengemukakan bahwa strategi benar salah berantai ini merupakan 

pengembangan dari strategi benar atau salah. Dalam strategi ini siswa bekerja sama dalam 

kelompok membahas latihan yang diberikan guru, dengan adanya kerja sama dalam kelompok 

diharapkan masing-masing siswa lebih memahami materi serta soal-soal yang diberikan guru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMPN 10 Padang setelah diterapkan strategi pembelajaran aktif Benar Salah Berantai. Penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dona Siska (2013), 

dengan judul “Pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif benar salah berantai terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMPN 2 Linggo Sari Baganti”. Kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian tersebut adalah pemahaman konsep matematis dengan menggunakan 

strategi pembelajaran aktif benar salah berantai lebih baik dari pada pemahaman konsep matematis 

menggunakan pembelajaran Konvensional. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 di SMPN 10 Padang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 dengan 4 

kali pertemuan. Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimen. Penelitian ini menggunakan statistika 

deskriptif dengan model rancangan Pre-test and Post-test group.  Menurut Arikunto (2010: 124) 

rancangan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Rancangan Penelitian 
 

Pre-test Treatment Post-test 
𝑂1 X 𝑂2 

Sumber : Arikunto (2010: 124 ) 

 
Keterangan : 
X = Perlakuan pada kelas sampel, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran aktif Benar Salah Berantai 
𝑂1 = Pre-test sebelum diberi perlakuan 
𝑂2 = Post-test sesudah diberi perlakuan 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika menggunakan strategi 

pembelajaran aktif Benar Salah Berantai dan variabel terikat adalah hasil belajar dan sikap belajar 

matematika siswa. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 10 Padang Tahun 

Pelajaran 2014/2015 kecuali kelas VIII.B dan VIII.E karena kedua kelas merupakan kelas unggul. 

Sampel diambil secara acak, kelas VIII.F sebagai kelas eksperimen. Prosedur dalam penelitian ini 

dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Instrumen penelitan 

yang digunakan adalah pre-test dan post-test. Analisis data hasil belajar menggunakan analisis gain 

yang dinormalisasi menurut Hake (1998a, b; 2001; 2002) adalah sebagai berikut: 

< 𝑔 >= %<𝐺>
%<𝐺>𝑚𝑎𝑥

= %<𝑆𝑓>−%<𝑆𝑖>
%100−%<𝑆𝑖>

   

dengan< 𝑆𝑓 >: skor post-test, < 𝑆𝑖 >: persentase skor pre-test, dan100: persentase skor  

maksimum. Adapun kategori  interpretasi skor gain dinormalisasi seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Interpretasi Skor Gain Dinormalisasi 
Skor Gain Dinormalisasi Kategori 

(< 𝑔 >)  ≥  0,7 Tinggi 
0,7 > (< 𝑔 >) ≥  0,3 Sedang 

(< 𝑔 >) < 0,3 Rendah 
Sumber: Hake (199b: 2) 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam penerapan strategi pembelajaran 

aktif benar salah berantai diperoleh melalui pre-test dan post-test Pre-test  bertujuan untuk melihat 

sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Post-test  bertujuan untuk 

melihat apakah semua materi pelajaran yang penting telah dikuasai dengan baik oleh siswa. Data 

hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Rata-rata Hasil Belajar Siswa Tiap Pertemuan 

 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan IV 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

Pre-
test 

Post-
test 

𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 24 96 100 100 40 100 50 100 
𝑋𝑚𝑖𝑛 8 20 0 0 0 20 10 0 
�̅� 18,92 56,46 30,34 62,76 12,69 59,23 47,69 73,85 

< 𝑔 > 0,46 (Sedang) 0,47 (Sedang) 0,53 (Sedang) 0,50 (Sedang) 
𝑁 26 29 26 29 

 
Pre-test diberikan di setiap awal proses pembelajaran. Hasil pre-test yang diperoleh siswa 

bervariasi dan mengalami peningkatan hasil belajar setiap pertemuannya. Rata-rata siswa sudah 

memiliki pengetahuan awal terhadap materi yang akan dipelajari. Hal ini berarti siswa sudah 

memiliki kesiapan dalam mengikuti pelajaran.  

Gambaran proses pembelajaran pada kelas eksperimen sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan 

strategi pembelajaran aktif Benar Salah Berantai, yaitu guru membagi siswa dalam 6 kelompok  

dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang siswa. Masing-masing kelompok di 

tugaskan untuk membaca dan memahami materi pelajaran. Setelah itu guru membagikan kertas 

pernyataan benar salah yang berisikan 2 buah pernyataan kepada masing-masing kelompok untuk 

didiskusikan. Diskusi berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan jawaban siswa di 

tulis pada kertas yang telah disediakan guru. Setelah waktu habis, siswa memberikan kertas 

pernyataan yang diperolehnya tadi pada kelompok di sebelahnya sehingga masing-masing 

kelompok memperoleh kertas baru untuk didiskusikan kembali. Diskusi berhenti ketika semua 

kelompok selesai mendiskusikan semua kertas pernyataan. Guru mengklarifikasi dengan 

membacakan pernyataan-pernyataan yang telah diberikan dan menanyakan  jawaban dari setiap 

kelompok serta membandingkan jawabannya dengan kelompok lain. Setelah semua pernyataan 

diklarifikasi, guru memberikan post-test kepada siswa. 

Pre-test diberikan di setiap akhir proses pembelajaran. Soal post-test yang diberikan sama dengan 

pre-test. Hasil post-test yang diperoleh siswa juga bervariasi dan mengalami peningkatan setiap 

pertemuannya. Hasil post-test yang telah diperoleh juga menujukkan bahwa materi-materi penting 

telah dikuasai dengan baik oleh siswa. 

Peningkatan hasil belajar dapat dilihat berdasarkan analisis gain yang dinormalisasi yang diperoleh 

dari nilai pre-test dan post-test siswa pada pertemuan I, II, III, dan IV sebesar 0,46, 0,47, 0,53, dan 

0,50 dengan masing-masing peningkatannya berkriteria sedang. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah yang 

telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika 
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siswa yang diperoleh dari pre-test dan post-test bervariasi setiap pertemuannya, namun terjadi 

perningkatan yang signifikan selama diterapkan strategi pembelajaran aktif benar salah berantai 

dengan kriteria sedang. 
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
BERBASIS WEB PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 12 MUKO-MUKO  
 

Pebrianto1*, Rahmi2, Nurmi3 

1,2,3Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat 
1rianthegama@gmail.com  

 
Abstrak. Kesulitan siswa dalam memahami materi bangun ruang sisi datar merupakan salah satu 
alasan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis web. Faktor lain adalah masih terbatas 
media pembelajaran berbasisi web yang efektif  dan mampu memfasilitasi siswa dalam belajar. 
Buku referensi yang ada hanya menyampaikan informasi dan belum mampu membantu siswa 
memahami konsep. Tujuan penelitian adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis web 
yang valid dan praktis pada materi bangun ruang sisi datar. Model pengembangan yang digunakan 
adalah SDLC. Model pengembangan terdiri dari 5 tahap meliputi: perencanaan (planning), analisis 
(analyze), perancangan (design), implementasi (implement), pengujian (testing), dan pemeliharaan 
(maintenance). Penelitian ini baru sampai pada tahap pengujian (testing). Validasi dilakukan oleh 2 
orang dosen matematika/TI dan 1 orang guru matematika.  Praktikalitas dilakukan melalui angket 
dan wawancara. Analisis data diolah dengan teknik persentase dan dianalisis secara deskriptif. 
Hasil pengujian media pembelajaran berbasis web oleh validator menunjukkan bahwa media 
pembelajaran berbasis web pada kriteria sangat valid yaitu dengan persentase 86.19%. Sedangkan 
hasil uji praktikalitas oleh siswa menunjukkan media pembelajaran berbasis web pada kategori 
sangat praktis yaitu 87.96% dan oleh guru 80.95% (sangat praktis). Jadi disimpulkan bahwa media 
pembelajaran berbasis web pada materi bangun ruang sisi datar sangat valid dan sangat praktis. 
 
Kata kunci: E-Learning, Bangun Ruang Sisi Datar, Website 
 
PENDAHULUAN 

Internet  sebagai  salah  satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai  pendorong  kemajuan 

teknologi pendidikan di Indonesia.  Internet sangat bermanfaat pada bidang pendidikan terutama 

sebagai media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk website. Internet memiliki potensi yang 

besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran 

matematika. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2014 di SMP 

Negeri 12 Muko-Muko, diketahui bahwa sumber belajar siswa yang tersedia hanya terbatas pada 

buku paket, lembar kerja siswa, dan materi  yang disampaikan guru di dalam kelas. Sumber belajar 

yang minim membuat keterbatasan kompetensi dan pengetahuan siswa.  

Sekolah SMP Negeri 12 Muko-Muko sudah memiliki labor komputer yang terhubung dengan 

jaringan internet, memiliki fasilitas jaringan wifi yang bisa di akses oleh guru dan siswa. Dari hasil 

pengamatan, diketahui bahwa pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran matematika belum 

optimal dimanfaatkan. Fasilitas labor komputer dan wifi hanya dimanfaatkan untuk pembelajaran 

bidang studi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).  
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Hasil wawancara dengan siswa, diketahui bahwa pelajaran matematika masih terkesan sulit dan 

tidak menyenangkan. Salah satu faktor penyebab siswa merasa pelajaran matematika sulit adalah 

minimnya media pembelajaran yang tersedia sehingga pembelajaran terkesan tidak menarik dan 

membosankan. Menurut Daryanto (2010: 5) salah satu komponen yang berpengaruh terhadap 

efektifitas pembelajaran matematika adalah dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat.  

Melihat dari sisi proses pembelajaran, materi bangun ruang sisi datar merupakan materi yang 

konsepnya sulit dipahami oleh siswa. Materi  geometri ruang merupakan salah satu materi 

pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini dapat mengakibatkan siswa sulit 

memahami materi tersebut. Kesulitan siswa dalam memahami materi ini disebabkan dalam proses 

pembelajaran hanya menemukan angka, rumus, grafik, maupun gambar mati sehingga membuat 

siswa merasa kurang berminat dan merasa materi tersebut membosankan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan pengembangan media pembelajaran berbasis web 

yang dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran matematika. Web yang akan 

dikembangkan adalah pada materi bangun ruang sisi datar. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Web Dengan Bantuan Pada 

Materi Bangun Ruang Sisi Datar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 12 Muko-Muko” 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research & Development). Produk yang 

dikembangkan adalah Media Pembelajaran berbasis web untuk materi bangun ruang sisi datar. 

Model pengembangan media pembelajaran berbasis web dalam penelitian ini menggunakan model 

pengembangan SDLC. Langkah-langkah desain model SDLC yaitu perencanaan (planning), 

analisis (analysis), perancangan (design), implementasi (implement), pengujian (testing), dan 

pemeliharaan (maintenance). Penelitian ini dilakukan baru sampai   pada   tahap  pengujian 

(testing).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi, angket, dan pedoman 

wawancara. Lembar validasi digunakan untuk mengukur tingkat validitas media pembelajaran. 

Angket dan wawancara untuk mengukur tingkat praktikalitas media pembelajaran Data yang 

diperoleh dari instrumen tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut. 

a. Lembar Validasi 
Hasil validasi dari validator dianalisis untuk mengetahui tingkat kevalidan dari produk yang 

dikembangkan. Analisis validitas menggunakan skala likert dengan menggunakan rumus: 

𝑉 =
∑𝑓
𝑁

𝑥 100% 

dengan V : nilai akhir,  f  : perolehan skor, dan N : skor maksimum. 
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Hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut. 

Tabel 1 Kategori Validitas Perangkat Penilaian 

Nilai (%) Kategori 
75 < V ≤ 100 Sangat Valid 
50 < V ≤ 75 Valid 
25 < V ≤ 50 Kurang Valid 

V ≤ 25 Tidak Valid 
Sumber: Dimodifikasi dari Riduwan (2010: 89) 

b. Angket 
Data hasil tanggapan siswa melalui angket yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan rumus: 

𝑃 =
∑𝑓
𝑁

𝑥 100% 

dengan P : nilai akhir,  f  : perolehan skor, dan N : skor maksimum. 

Hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut. 

Tabel 2 Kategori Validitas Perangkat Penilaian 

Nilai (%) Kategori 
75 < P ≤ 100 Sangat Praktis 
50 < P ≤ 75 Valid Praktis 
25 < P ≤ 50 Kurang Praktis 

P ≤ 25 Tidak Praktis 
Sumber: Dimodifikasi dari Riduwan (2010: 89) 

 

c. Wawancara 
Cara menganalisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu mereduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengembangan media pembelajaran berbasis web  telah melalui  lima  tahapan  yaitu  planning, 

analyze, design, implement, dan testing.  Setelah  dilakukan penelitian,  diperoleh  media 

pembelajaran berbasis  web pada  materi  bangun ruang sisi datar  yang valid dan praktis. 

Pengembangan media pembelajaran berbasis web pada materi bangun ruang sisi datar dengan 

menggunakan model SDLC memiliki hasil sebagai berikut. 
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a. Perencanaan (planning) 
Proses yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah identifikasi Karakteristik Siswa, 

identifikasi Silabus, identifikasi Buku Teks/Rujukan, identifikasi Literatur, dan merencanakan 

Kebutuhan Sistem. 

b. Analisis (analyze) 
Proses yang dilakukan pada tahap analisis adalah sebagai berikut. 

1) Analisis Silabus 

Pada tahap ini dilakukan analisis silabus terhadap materi bangun ruang sisi datar. Analisis 

silabus bertujuan untuk melihat apakah materi yang dirancang sudah sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan analisis silabus SMP/MTs kelas VIII semester 2 

diketahui bahwa: 

a) Kompetensi Inti yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

b) Kompetensi Dasar yaitu menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, 

dan limas. 

c) Indikator pembelajaran yaitu mengklasifikasikan suatu bangun ruang sisi datar, 

mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar, membuat jaring-jaring bangun ruang 

sisi datar, mengidentifikasi suatu jaring-jaring sebagai jaring-jaring bangun ruang sisi datar, 

menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar, dan menghitung volume bangun 

ruang sisi datar. 

2) Analisis Buku Teks 

Buku teks yang dianalisis adalah Buku Matematika SMP/MTs untuk kelas VIII semester 2 

Kemendikbud dan Buku Guru Matematika SMP/MTs untuk kelas VIII Kemendikbud dan 

buku karangan lainnya. Setelah dilakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa buku teks 

yang digunakan telah sesuai dengan kompetensi. 

3) Analisis Buku Rujukan 

Buku  rujukan yang diamati adalah buku Matematika SMP/MTs untuk kelas VIII    semester 2 

Kemendikbud dan Buku Guru Matematika SMP/MTs untuk kelas VIII Kemendikbud dan 

buku karangan lainnya. Masing-masing bagian dari buku teks yang memuat materi bangun 

ruang sisi datar digunakan sebagai acuan penyusunan konsep dan contoh soal serta latihan-

latihan pada media pembelajaran berbasis web. 

4) Analisis Literatur 

Pada tahapan ini yaitu menganalisis literatur yang terkait dengan pengembangan media 

pembelajaran berbasis web. Buku-buku yang di analisis adalah buku metode penelitian yang 

terkait dengan penelitian pengembangan.  
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c. Perancangan (design) 
Tahap perancangan bertujuan untuk merancang media pembelajaran  berbasis web. Berikut 

media pembelajaran berbasis web yang dirancang. 

1) Penyusunan Materi  

Secara ringkas susunan materi pada media pembelajaran berbasis web dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Susunan Materi 

2) Penyusunan kerangka website 

Secara ringkas kerangka web yang dirancang dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Website 

3) Mempersiapkan Komponen-Komponen Website 

Komponen website yang diperlukan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis web 

adalah sebagai berikut. 

a) Domain 

Domain utama adalah “www.learn.riangama.com” dan domain backup adalah 

“www.riangama.tk”. Domain backup ini berfungsi sebagai cadangan jika domain utama 

tidak bisa diakses.  

b) Hosting Website 
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Web Hosting yang peneliti gunakan dalam pengembangan ini adalah layanan web hosting 

dari Rumah Web (www.rumahweb.com) dan paket yang dipilih adalah Professional 

Hosting 500 MB dengan server Indonesia/IIX. 

c) Plugin 

Plugin yang digunakan pada web media pembelajaran adalah Akismet,Contact Form, 

Duplicator, Google Apps Login, Google Drive Embedder, Kimili Flash Embed, Profile 

Builder, Simple Tooltips, Social Login,  WP-Pro-Quiz dan WPFront User Role Editor. 

d) Desain Tema 

Tema dasar yang digunakan adalah Bresponzive dengan beberapa modifikasi oleh peneliti. 

Tema tersebut dipilih karena sesuai dengan kerangka website yang telah dirancang dan juga 

memiliki tampilan yang simpel dan menarik. 

d. Implementasi (implement) 

Tahap implementasi merupakan tahap mengimplementasikan rancangan sistem yang telah 

dibuat pada tahap perancangan (design) menjadi sebuah produk. Pada tahap ini tindakan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Pembuatan media pembelajaran berbasis web  

Proses-proses yang dilakukan pada pembuatan media pembelajaran berbasis web  adalah 

sebagai berikut. 

a) Mengarahkan domain ke alamat hosting yang telah disiapkan 

b) Penginstalan CMS WordPress di tempat hosting 

c) Penginstalan plugin-plugin yang diperlukan 

d) Pembuatan web  berdasarkan desain yang telah dirancang. 

2) Validasi 

Kegiatan validasi dilakukan dalam bentuk mengisi lembar validasi media pembelajaran 

berbasis web  oleh validator sampai diperoleh web  yang valid. Validasi media 

pembelajaran berbasis web ini dilakukan oleh tiga orang, yaitu dua orang dosen 

Matematika/IT dan satu orang guru matematika. Hasil validasi oleh validator untuk semua 

aspek dapat kita lihat pada tabel berikut. 

Tabel 3 Hasil Validasi Semua Aspek 

ASPEK JUMLAH PERSENTASE 
Materi/Isi 86 89.58% 
Penyajian 94 84.04% 
Kebahasaan 67 79.76% 
Kegrafisan 115 87.12% 
Total 362 86.19% 
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Hasil  analisis  data  secara  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  persentase media  pembelajaran 

berbasis web dari ketiga validator dikategorikan sangat valid dengan nilai 86.19%. Pada lembar 

validasi, validator juga memberikan catatan, diantaranya : 

a) Tambahkan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Tujuan Pembelajaran. 

b) Tambahkan animasi pada penjelasan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. 

c) Perbaiki kode Hyper Text Markup Language (HTML) untuk menampilkan gambar 

d) Tambahkan batas waktu pengerjaan latihan dan evaluasi 

e) Sesuaikan tampilan web untuk ukuran layar monitor yang berbeda 

f) Tingkatkan kecepatan loading saat mengakses web 

Peneliti telah melakukan revisi berdasarkan catatan dari validator di atas sehingga menghasilkan 

media pembelajaran berbasis web yang valid. 

e. Pengujian (testing) 

Media pembelajaran berbasis web  yang valid,  selanjutnya uji  coba kepada guru matematika 

dan 6  orang siswa pada tanggal 14 Februari 2015 di SMP Negeri 12 Muko-Muko. Siswa 

dipilih berdasarkan kemampuan akademik pada pelajaran matematika yaitu dua orang 

berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan sedang dan dua orang berkemampuan 

rendah. Uji coba terbatas untuk  melihat praktikalitas media pembelajaran berbasis web pada 

materi bangun ruang sisi datar yang dikembangkan. Berikut merupakan uraian hasil tahap 

pengujian: 

1) Data Hasil Angket Kepraktisan oleh Siswa 

Data hasil angket kepraktisan oleh siswa diperoleh bahwa persentase praktikalitas media 

pembelajaran berbasis web adalah 87.96%. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan Riduwan 

(2010: 89), hasil angket kepraktisan oleh siswa pada media pembelajaran berbasis web 

dikategorikan sangat praktis.  

2) Data Hasil Angket Kepraktisan oleh Guru 

Data  hasil  angket   kepraktisan   oleh   guru   diperoleh bahwa persentase  praktikalitas media 

pembelajaran berbasis web adalah 80.95%. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan Riduwan 

(2010: 89), media pembelajaran berbasis web dikategorikan sangat praktis.  

3) Hasil Wawancara dengan Siswa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa tentang praktikalitas media pembelajaran berbasis 

web, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

a) Media pembelajaran berbasis web mudah digunakan karena terdapat petunjuk yang jelas. 

b) Siswa bisa menggunakan media pembelajaran berbasis web secara mandiri. 

c) Bahasa yang digunakan pada media pembelajaran berbasis web mudah dipahami. 
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d) Media pembelajaran berbasis web memotivasi siswa untuk belajar karena kemudahan 

penggunaan dan terdapat gambar/animasi yang memudahkan siswa untuk memahami 

materi. 

e) Media pembelajaran memiliki kelebihan tertentu untuk menunjang dalam proses 

pembelajaran dan masih terdapat kekurangan dan kendala-kendala yang harus diperbaiki. 

f) Media pembelajaran dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika atau materi 

lainnya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa: 

a) Media pembelajaran berbasis web pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa kelas VIII 

SMP memiliki validitas yang sangat valid.  

b) Hasil uji coba media pembelajaran berbasis web pada materi bangun ruang sisi datar di SMP 

Negeri 12 Muko-Muko menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis web sudah sangat 

praktis. 
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MATEMATIS SISWA YANG MENERAPKAN MODEL 

PEMBELAJARAN FORMULATE-SHARE-LISTEN-CREATE  
DAN THINK-PAIR-SHARE KELAS VIII SMPN 1 PAINAN 
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Abstrak. Kemampuan penalaran dan komunikasi merupakan salah satu kemampuan matematis 
yang harus dimiliki oleh siswa dengan baik. Kenyataannya di kelas VIII SMPN 1 Painan 
kemampuan penalaran dan komunikasi siswa masih relatif rendah. Selain itu, siswa kurang 
berpatisipasi aktif dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-
Share. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran 
matematika dan apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika 
siswa yang diajar dengan model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dengan Think-Pair-
Share. Jenis penelitian adalah eksperimen dengan populasi penelitian seluruh kelas VIII SMPN 1 
Painan. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII.5 sebagai kelas eksperimen I dan siswa kelas 
VIII.6 sebagai kelas eksperimen II. Instrumen penelitian berupa lembar observasi dan  tes akhir 
dengan indikator penalaran dan komunikasi. Rata-rata penalaran dan komunikasi siswa kelas 
eksperimen I = 65,23 dengan simpangan baku 17,99 dan kelas eksperimen II = 55,43 dengan 
simpangan baku 23,24. Uji hipotesis dilakukan dengan uji U-Mann-Whitney, diperoleh ztabel =
1,96 dan zhitung = 12,91 artinya terdapat perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi 
matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan 
Think-Pair-Share. Selanjutnya, analisis aktivitas siswa pada setiap pertemuan dilakukan dengan 
mengolah data lembar observasi aktivitas belajar siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
aktivitas belajar siswa meningkat pada setiap pertemuan.  
 
Kata kunci: Penalaran dan Komunikasi Matematika 

 

PENDAHULUAN  
 

Matematika merupakan salah satu ilmu dalam dunia pendidikan yang harus diperhatikan. 

Perkembangan dunia sampai saat ini sangat berkaitan erat dengan ilmu matematika. Peran serta 

ilmu matematika dalam pendidikan secara keseluruhan sangat luas tidak hanya berkaitan tentang 

hal yang teknis dan ilmiah saja. Buktinya bahwa persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari 

dapat diuraikan dalam model matematika sehingga penyelesaiannya lebih cepat dan sederhana. Hal 

ini sesuai dengan tujuan pengajaran matematika di sekolah yang tertuang dalam kurikulum bahwa 

matematika melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, logis dan mampu menyelesaikan 

masalah dengan tepat dan singkat serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Tujuan pembelajaran matematika salah satunya yaitu mampu menalar konsep matematika dengan 

baik serta mengkomunikasikannya dalam kegiatan proses belajar. Penalaran dan 

mengkomunikasikan konsep matematika dengan baik merupakan dasar untuk memperoleh hasil 
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belajar matematika yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut, kemampuan penalaran dan 

komunikasi menjadi dasar untuk mengembangkan pola pikir siswa ke persoalan yang lebih 

kompleks. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 8 September 2014 di SMPN 1 Painan, 

diketahui bahwa keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika masih kurang terlihat. Siswa 

kurang diberi kesempatan dalam bernalar dan mengkomunikasikan konsep materi yang dipelajari. 

Sehingga kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa relatif rendah, keadaan ini 

terlihat ketika siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  

Upaya untuk mengatasi masalah di atas diantaranya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share. Model kooperatif  

Formulate-Share-Listen-Create merupakan salah satu pembelajaran kooperatif informal. 

Pembelajaran kooperatif informal efektif untuk membuat siswa terlibat secara aktif dalam 

memahami pelajaran (Johnson,2010: 89). Model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create 

dalam proses pembelajaran siswa dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan 

akademik yang heterogen. Formulate yaitu siswa merumuskan sebuah jawaban secara individu. 

Share yaitu siswa saling berbagi jawaban mereka dengan pasangannya. Listen yaitu siswa 

mendengarkan jawaban pasangannya dengan sungguh-sungguh. Create yaitu siswa membuat 

jawaban terbaik di depan kelas dari tugas/soal berdasarkan hasil diskusi. (Johnson,2010: 88). 

Model pembelajaran Think-Pair-Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

sederhana. Teknik ini memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Lie, 2010: 57). 

Siswa masing-masing memikirkan (Think) jawaban, siswa saling berbagi hasil pemikirannya pada 

pasangannya (Pair), siswa mempersentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas (Share) 

(Suprijono, 2010:91). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas belajar siswa selama diterapkan model 

pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share serta mengetahui apakah 

terdapat perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa yang menerapkan 

model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian Randomized Posttest-

Only Comparison Group Design. Penelitian dilakukan dari tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 

31 Januari 2015 di SMPN 1 Painan. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 

Painan tahun pelajaran 2014/2015 dengan kelas VIII.5 sebagai kelas eksperimen I dan kelas VIII.6 

sebagai kelas eksperimen II. 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan Think-

Pair-Share siswa kelas VIII SMPN 1 Painan. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi 

dan tes akhir. Lembar observasi mengandung indikator aktivitas yang sesuai dengan model 

pembelajaran yang digunakan. Lembar observasi diisi oleh observer pada setiap pertemuan. Tes 

akhir mengandung indikator penalaran dan komunikasi matematis yaitu menyajikan pernyataan 

matematika, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan dari pernyataan, dan 

menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Uji coba instrumen diuji dilakukan di SMPN 2 Painan pada tanggal 20 Januari 2015. Hasil ujicoba 

menunjukkan semua soal diterima/baik dengan reliabilitas 0,736. Menurut kriteria dalam Arikunto 

(2010:239) instrumen tersebut reliabel. Untuk mengukur kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis siswa digunakan rubrik analitik skala 4 merujuk pada Iryanti (2004: 14). Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis dengan uji U-Mann-Whitney. Sebelum menganalisis data hasil 

penelitian terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas (Sudjana, 2005: 249, 466), 

kemudian uji hipotesis dengan uji U-Mann-Whitney merujuk pada oleh Santoso (2010: 121). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh gambaran seperti berikut: 

1) Aktivitas Siswa  

Deskripsi data aktivitas siswa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1 Persentase Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen I 

Jenis Aktivitas 
Persentase Aktivitas Siswa 

Pada Pertemuan 
I II III IV 

Oral 
activities 

Formulate 96,77 100 96,77 100 
Share 35,84 74,19 74,19 77,42 

Lstening 
activities Listen 51,61 58,06 77,42 77,42 

Mental 
activities Create 58,06 61,29 64,52 83,87 
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Tabel 2 Persentase Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen II 

Jenis Aktivitas 
 

Persentase Aktivitas Siswa 
Pada Pertemuan 

I II III IV 
Oral 

activities Think 40 60 76,67 90 

Lstening 
activities Pair 30 50 60 66,67 

Mental 
activities Share 33,33 36,67 40 60 

 

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 terlihat bahwa persentase aktivitas siswa bervariasi dalam setiap 

pertemuan. Aktivitas siswa tersebut ada yang meningkat, ada yang tetap, dan ada yang berfluktuasi. 

Hal ini terjadi karena pengaruh tingkat kesulitan materi dan kebiasaan siswa belajar selama 

menggunakan model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share.  

 
2) Penalaran dan Komunikasi. 

Deskripsi data penalaran dan komunikasi matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Analisis Penalaran dan  Komunikasi Matematis Siswa Kelas Sampel 

Kelas 
Sampel 

𝐱� S xmaks xmin 

Eksperimen I 65,23 17,99 99 39 
Eksperimen II 55,43 23,24 100 20 

 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa kelas eksperimen I lebih tinggi daripada nilai rata-

rata siswa kelas eksperimen II. Sedangkan simpangan baku lebih tinggi kelas eksperimen II 

daripada kelas eksperimen I. Hal ini berarti bahwa kemampuan penalaran dan komunikasi siswa 

kelas eeksperimen II lebih beragam daripada kemampuan penalaran dan komunikasi siswa kelas 

eksperimen I. 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji U-Mann-Whitney diperoleh ztabel = 1,96 dan 

zhitung = 12,91, karena zhitung > 𝑧tabel maka tolak H 0 . Terdapat perbedaan kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran Formulate-

Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share. 

Gambaran hasil tes akhir dari tiap indikator terhadap siswa yang diambil secara acak dapat dilihat 

sebagai berikut:  

1) Menyajikan pernyataan matematika. 

Siswa pada kelas eksperimen I sudah mampu menyajikan dalam bentuk matematika dari soal 

yang diberikan secara sistematik, dimana siswa mampu menalar soal cerita dan 

mengelompokkan menjadi sebuah persamaan linear dua variabel. Sedangkan siswa pada kelas 

eksperimen II masih kurang mampu menyajikan pernyataan dalam bentuk matematika dengan 
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sistematik dan masih ada mengalami kesulitan dalam menalar soal cerita dan 

mengkomunikasikan ke dalam pernyataan matematika. 

2) Melakukan manipulasi matematika. 

Siswa pada kelas eksperimen I sudah mampu melakukan manipulasi matematika terhadap soal 

yang diberikan dalam berbagai bentuk representasi matematika. Siswa sudah mampu 

menuliskan jawabannya sesuai dengan pertanyaan pada soal tes akhir. Sedangkan siswa pada 

kelas eksperimen II kurang tepat dalam melakukan manipulasi matematika ke dalam bentuk 

representasi matematis. 

3) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

Siswa pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II masih kurang tepat dalam menarik 

kesimpulan dari jawaban yang diselesaikan. Namun sudah mampu mengaplikasikan dalam 

manipulasi matematika.  

4) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Siswa pada kelas eksperimen I sudah mampu menemukan pola atau sifat dari gejala matematis 

dengan jelas dan menuliskan jawaban sesuai yang diminta oleh soal, dimana siswa mampu  

menentukan nilai dari sebuah bentuk persamaan linear dua variabel yang sudah diketahui. 

Sedangkan siswa pada kelas eksperimen II masih kurang tepat dalam menentukan nilai 

koefisien dari soal yang diberikan. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar 

pada kelas eksperimen I menggunakan model pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create 

daripada kelas eksperimen II menggunakan model pembelajaran Think-Pair-Share dan terdapat 

perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa menerapkan model 

pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh disarankan:  

1) Pembelajaran Formulate-Share-Listen-Create dan Think-Pair-Share dapat dijadikan alternatif 

dalam pembelajaran matematika karena model pembelajaran tersebut dapat memfasilitaskan 

siswa berpatisipasi aktif untuk bernalar dan mengkomunikasikan konsep matematika yang 

dipelajari. 

2) Pengkondisian siswa dan alokasi waktu dalam pembelajaran harus menjadi perhatian sehingga 

diharapkan semua siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik. 
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Abstrak. Rata-siswa di SMPN 25 dan MTsN Model Padang masih kurang dari KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal) adalah 70. Salah satu penyebabnya adalah ada sejumlah guru tidak dapat 
menggunakan media dengan hasil bahwa prosesnya belajar menjadi tidak menarik. Untuk 
mengatasi masalah ini, Program PPM dilakukan untuk membimbing para guru di SMPN 25 dan 
MTsN Model Padang untuk membuat media pembelajaran berbasis TI dengan menggunakan 
macromedia flash. Target PPM adalah bahwa guru mampu membuat media pembelajaran berbasis 
IT untuk satu bab dengan menggunakan macromedia flash. Metode yang digunakan dalam PPM 
adalah kuliah dan tutorial dengan menggunakan modul desain khusus. Setelah mengikuti 
pelestarian tersebut, para guru dapat menggunakan macromedia flash dengan baik. Media 
pembelajaran menjadi lebih menarik dalam menarik siswa karena media warna yang menarik dan 
animasi. Melalui kegiatan ini, kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang 
menarik menjadi lebih baik. Akhirnya, bahwa prosesnya belajar baik. 
 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Pelatihan, Macromedia Flash 
 
PENDAHULUAN 

Guru sebagai tenaga pendidik harus kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pembelajaran 

agar siswa menyenangi pembelajaran matematika. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat 

menjadikan pembelajaran menarik adalah pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran 

terutama pembelajaran matematika pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang pembelajaran masih 

bersifat kontekstual dan belum terlalu abstrak. Contoh materi pembelajaran yang dapat 

menggunakan media adalah materi geometri ruang, seperti dalam membuat balok dan menyebutkan 

unsur-unsurnya yang disajikan dengan visualiasasi gambar. Jika guru sudah menggunakan berbagai 

media dalam pembelajaran maka hasil belajar siswa akan bagus. 

Berdasarkan data nilai siswa diketahui bahwa pada umumnya nilai siswa di SMPN 25 Padang dan 

MTsN Model Padang  berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70. Salah satu 

penyebabnya adalah pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. Siswa kurang memahami 

materi yang disampaikan guru. Berdasarkan observasi ke sekolah mitra diperoleh informasi bahwa 

Masih banyak guru yang belum menggunakan media dalam proses pembelajaran. Guru masih 

menggunakan papan tulis untuk menggambar bangun ruang, sehingga siswa kurang mampu 

memvisualisasikan gambar dan waktu yang digunakan kurang efisien.  
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Berdasarkan data jumlah dan kualifikasi guru, diketahui bahwa di SMPN 25 Padang memiliki 9 

orang guru matematika, 4 orang diantaranya berlatar belakang pendidikan S1. Namun yang 

menggunakan media dalam proses pembelajaran hanya 4 orang guru yaitu 25%. Hal yang sama 

juga terjadi di MTsN Model Padang yang memililiki 8 orang guru matematika dengan latar 

belakang berbeda-beda dua orang diantaranya berpendidikan S2. Dari 8 orang guru matematika, 

hanya 4  orang guru saja yang menggunakan media yaitu 50%. Media yang digunakan masih 

bersifat konvensional dan  belum berbasis IT. Alasan guru belum menggunakan media disebabkan 

guru kurang punya kesempatan untuk membuat media tersebut. Terkait dengan media berbasis IT 

mereka mengungkapkan belum memperoleh pengetahuan bagaimana membuat media yang 

berbasis IT. 

Menurut Gino (1999: 25-26), media pembelajaran audio visual dapat mengurangi kebosanan, serta 

dapat menarik minat siswa sehingga mampu membangun motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, maka minat siswa terhadap pembelajaran 

matematika dapat ditingkatkan dengan menggunakan media audio visual berbasis IT , salah 

satunya Macromedia Flash. Macromedia Flash merupakan salah satu program yang dapat 

digunakan dalam membuat media untuk pembelajaran matematika terutama dalam membuat 

bangun-bangun dimensi tiga, seperti: kubus, balok, limas, bola dan sebagainya. Melalui media ini 

materi tersebut disajikan dengan dengan warna yang beragam dan animasi yang menarik sehingga 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru serta siswa SMPN 25 dan MTsN Model  Padang dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

a. Guru di SMPN 25 dan MTsN Model Padang  membutuhkan  cara-cara inovatif untuk 

membuat media pembelajaran agar pembelajaran lebih kontekstual dan dapat meningkatkan 

minat siswa  khususnya pada materi geometri ruang. 

b. Guru SMPN 25 dan MTsN Model Padang mengajar materi Geometri Ruang belum 

menggunakan Macromedia Flash. 

c. Program pelatihan komputer khususnya untuk Macromedia Flash yang diselenggarakan oleh 

Depdiknas melalui kerjasama dengan pihak UNP masih terbatas pada dua orang perwakilan 

guru untuk masing-masing sekolah. Padahal animo guru untuk mempelajari program ini 

tinggi. 

d. Fasilitas untuk mengimplementasikan Macromedia Flash memadai. 

e. Guru Matematika sudah menguasai Microsoft Word dan Power Point. 

 
Berdasarkan analisis situasi di atas, Tim Dosen Media Pembelajaran Matematika STKIP PGRI 

Sumatera Barat tertarik untuk mengadakan Ib M di SMPN 25 Padang dan MTsN Model Padang 
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untuk memberikan pelatihan penggunaan Macromedia Flash dalam pembuatan media kususnya 

untuk materi geometri ruang. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMPN 25 dan MTsN Model permasalahan yang 

temui adalah: 

a. Guru Matematika di SMPN 25 Padang dan MTsN Model belum menggunakan media yang 

bervariasi 

b. Siswa kurang memahami materi yang disampaikan guru  

c. Masih ada hasil belajar  siswa yang belum tuntas (berada di bawah KKM) 

d. Pemahaman konsep matematis siswa relatif rendah 

Masalah yang akan diselesaikan pada pengabdian ini adalah: 

a. Guru Matematika di SMPN 25 Padang dan MTsN Model belum menggunakan media yang 

bervariasi 

b. Pemahaman konsep matematis siswa relatif  rendah 

Setelah pelaksanaan pelatihan ini Target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Target Capaian Setelah Pelatihan 

Nama 
Sekolah 

Mitra 

Jumlah Guru 
Matematika 

(orang) 

Sebelum Pelatihan Guru 
yang Menggunakan 

Media Target 
Capaian (%) Jumlah 

(orang) % 
SMPN 25 

Padang 8 2 25 90 
MTsN 
Model 
Padang 

8 4 50 100 

Selanjutnya luaran yang akan dihasilkan: 

a. Guru dapat membuat media menggunakan Macromedia Flash dengan bantuan modul. Guru 

akan diberikan penghargaan berupa sertifikat setelah mengikuti pelatihan dan mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. 

b. Minat dan aktivitas siswa dapat ditingkatkan dengan pembelajaran yang menggunakan media 

Macromedia Flash. 

 
METODE PENELITIAN 
Berdasarkan masalah mitra, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan mengadakan pelatihan 

Macromedia Flash. Pelatihan diadakan selama 6 kali pertemuan dalam jangka waktu 6 minggu 

untuk satu mitra. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode bimbingan melalui modul.  Hal ini 

bertujuan untuk melatih guru mampu membuat media pembelajaran yang berbasis IT. 
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Jika guru sudah mampu memahami cara membuat media berbasis IT, maka diharapkan guru 

mampu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Penggunaan media ini akan 

meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran. Sebelum pelatihan 

dilaksanakan terlebih dahulu tim dosen membuat modul Macromedia Flash yang  digunakan 

sebagai panduan guru-guru SMPN 25 dan MTsN Model dalam mengikuti proses pelatihan 

(lampiran 5). Sekolah mitra menyediakan labor komputer setiap pertemuan dan mengikutsertakan 6 

orang guru matematika dari masing-masing sekolah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan mencari mitra. Kegiatan ini melibatkan 2 

mitra. Mitra yang bekerjasama dalam kegiatan ini adalah MTsN Model Padang dan SMPN 25 

Padang. Setelah membuat kesepakatan, langkah selanjutnya yaitu menetapkan jadwal pelaksanaan 

kegiatan. Selanjutnya, masing-masing sekolah mengirimkan daftar nama-nama guru-guru yang 

menjadi peserta pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Guru-guru yang terlibat pada kegiatan 

ini terdiri dari guru mata pelajaran matematika dan guru mata pelajaran IPA.  

Persiapan yang matang sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian.  Hal 

pertama yang perlu dipersiapkan yaitu merancang modul macromedia flash. Modul ini dapat 

membantu guru untuk belajar dan praktek secara mandiri. Modul berisikan uraian materi yang 

jelas. Materi disajikan dengan tampilan gambar yang representative dengan topic yang 

disampaikan. Materi disajikan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan jelas sehingga 

memudahkan guru-guru untuk mengikutinya. Teori yang disajikan disertai dengan contoh aplikasi 

yang dapat membantu guru-guru untuk mempraktekkannya secara langsung. Pada kegiatan ini, 

guru difasilitasi dengan satu set alat tulis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam 

mengikuti kegiatan pengabdian. Satu set alat tulis terdiri dari buku agenda, pulpen, CD dan modul. 

Buku agenda dan pulpen dapat dimanfaatkan untuk mencatat hal-hal seputar isi dari kegiatan 

pengabdian. CD digunakan untuk menyimpan hasil rancangan media pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash. Alat-alat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan juga perlu 

disiapkan, seperti laptop dan infocus. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan metode ceramah dan metode demonstrasi. Dosen 

yang bertugas sebagai instruktur menjelaskan uraian materi sesuai dengan modul diiringi dengan 

demonstrasi langsung. Guru langsung mempraktekkan instruksi yang diberikan oleh instruktur. 

Selama pelaksanaan kegiatan, 3 orang mahasiswa ikut membantu instruktur. Mahasiswa membantu 

guru-guru yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan berupa penjelasan dan praktek 

kepada guru-guru yang membutuhkan bantuan.  
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Setiap pertemuan dibagi kedalam 2 tahap kegiatan, yaitu materi dan latihan. Pada penyajian materi, 

guru-guru focus memperhatikan penjelasan dari instruktur, setelah itu guru-guru mengulang materi 

tersebut secara mandiri. Setelah guru-guru memahami materi, selanjutnya guru-guru 

mengaplikasikan materi tersebut untuk membuat contoh media pembelajaran sederhana. 

Pelaksanaan tahapan tidak dilakukan secara bersamaan. Guru-guru yang telah memahami materi 

dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap latihan sedangkan guru-guru yang belum memahami 

materi perlu mengulang kembali materi tersebut hingga mengerti. Terakhir, instruktur bersama 

mahasiswa mengecek hasil pekerjaan guru dan mendokumentasikannya.  

 
Kegiatan pengabdian yang dilakukan di MTsN Model Padang berlangsung dengan antusias. Pada 

pertemuan pertama, guru-guru kesulitan dalam mengaplikasikan software macromedia flash. 

Materi yang dijelaskan adalah tools dalam macromedia flash. Pada pertemuan pertama ini, guru-

guru diperkenalkan dengan tools atau tombol-tombol pada software macromedia flash berserta 

kegunaannya. Instruktur memberikan penjelasan dilanjutkan dengan demonstrasi yang ditayangkan 

pada layar infocus. Kemudian guru-guru mengikuti arahan yang diberikan oleh instruktur. Butuh 

waktu yang cukup lama untuk mengenalkan tombol-tombol pada software macromedia flash 

berserta kegunaannya. Guru-guru seringkali lupa dengan kegunaan dari tombol tersebut sehingga 

proses penyajian materi dilakukan secara berulang-ulang. Melalui proses penyajian materi yang 

dilakukan secara berulang-ulang, guru-guru dapat memahami materi dengan baik. Beberapa guru 

membuat catatan pada agenda yang diberikan sedangkan guru yang lainnya hanya menandai modul 

dengan catatan kecil.  

 
Pada pertemuan kedua di MTsN Model Padang, kegiatan diawali dengan meriview materi pada 

pertemuan sebelumnya. Berdasarkan keterangan yang didapat dari guru-guru saat itu, diketahui 

bahwa beberapa guru mengulang kembali mempraktekkan materi di rumah. Bahkan, ada beberapa 

guru yang membentuk kelompok kecil untuk mengulang kembali materi di luar jadwal kegiatan. 

Guru-guru yang telah memahami materi pada pertemuan sebelumnya, membantu guru lain dalam 

meriview materi. Kegiatan dilanjutkan dengan menjelaskan materi baru, yaitu menggambar bangun 

ruang. Pada saat membuat bangun ruang, ditemukan beberapa kendala. Guru-guru sering lupa 

untuk menambahkan layer baru pada saat membuat sisi bangun ruang yang kedua. Hal ini 

mengakibatkan guru-guru kesulitan dalam melakukan proses pengeditan sisi-sisi bangun ruang. 

Beberapa guru belum cekatan dalam menggunakan mouse. Ini menyebabkan pada saat mengcopy 

sisi bangun ruang, hasil paste dari sisi tersebut tidak utuh. Guru hanya mengklik sisi bagian dalam 

saja sedangkan bagian garis sisi tersebut tidak terklik. Seharusnya guru mengklik sisi tersebut 

sebanyak dua kali dengan cepat sehingga semua bagian pada sisi itu dapat terblok dan dicopy 

dengan utuh.  
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Materi pada pertemuan ketiga di MTsN Model adalah motion tween. Materi ini berisikan tentang 

cara menggerakkan gambar-gambar yang telah dirancang. Pada saat mempraktekkan materi ini, 

ditemukan beberapa guru masih kesulitan dalam mengaplikasikannya. Kesulitan tersebut terlihat 

dari hasil kerja guru, dimana gambar yang dirancang tidak berhasil bergerak. Setelah dicek kembali 

oleh instruktur dan mahasiswa, diketahui penyebabnya adalah guru tidak mengklik create motion 

tween diantara layer pertama dan layer perpindahan gambar. Setelah materi diulang kembali oleh 

instruktur, guru-guru menjadi lebih paham. Salah satu aplikasi dari materi ini adalah merancang 

media yang dapat membantu siswa dalam mengenal unsur-unsur pada bangun ruang, seperti 

banyak titik sudut, rusuk, sisi, dll. Aplikasi yang dipraktekkan guru adalah media sederhana untuk 

mengenalkan banyak sisi pada kubus. 

 
Pada pertemuan keempat, materi yang diberikan adalah membuat animasi jaring-jaring pada 

bangun ruang. Salah satu jaring-jaring yang dipraktekkan adalah jaring-jaring kubus. Dalam proses 

pembuatan jaring-jaring kubus, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Pertama dengan 

memanfaatkan layer. Caranya dengan melakukan pengeditan pada setiap layer hingga sisi yang 

diinginkan berada pada posisi terbuka. Teknik lainnya yaitu dengan menggunakan motion tween. 

Kurang cekatannya guru-guru dalam menggunakan mouse menyebabkan proses pengeditan 

membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kesulitan lainnya yaitu ketika guru telah selesai 

menggerakkan sisi kiri, kanan dan belakang. Pada saat menggerakkan sisi atas dan depan, banyak 

guru-guru yang terkendala. Instruktur kembali menjelaskan. Mahasiswa juga ikut membantu guru 

menjelaskan secara individu. Dengan demikian guru-guru telah berhasil membuat media sederhana 

yaitu jaring-jaring kubus.  

 
Pertemuan kelima di MTsN Model Padang, materi yang diberikan adalah motion gate. Materi ini 

juga berisikan tentang cara menggerakkan gambar yang telah dirancang. Perbedaannya dengan 

motion tween, pada motion gate pergerakan gambar tidak hanya ke atas dan bawah saja. Gambar 

dapat digerakkan kemana yang diinginkan. Dalam aplikasinya, motion gate memanfaatkan pensil 

tools untuk mensetting pergerakan pada gambar. Agar gambar yang dirancang tersebut dapat 

bergerak, ada aturan penting yang harus dipatuhi, yaitu titik awal dan akhir dari hasil pensil tools 

harus berada di tengah-tengah gambar awal dan gambar setelah pergerakan. Jika tidak, maka 

gambar yang dirancang tidak akan bergerak. Disinilah guru-guru sering melakukan kesalahan. 

Instruktur dibantu dengan mahasiswa membantu guru secara individu sehingga guru mampu 

memahami materi. Aplikasi yang dipraktekkan guru adalah menentukan volume kubus dengan 

bantuan animasi pergerakan dari kubus satuan.  

 
Pada pertemuan terakhir di MTsN Model Padang, materi yang diberikan yaitu cara membuat 

tombol-tombol dan media pembelajaran sederhana. Pada pertemuan ini, guru merancang tampilan 
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media sederhana yang terdiri dari 3 tampilan, tampilan pertama dan kedua berisikan tentang isi 

materi sedangkan tampilan ketiga berisikan tentang profil dari guru tersebut. Tampilan materi yang 

dirancang guru memanfaatkan mater-materi yang telah dirancang sebelumnya. Guru mendesain 

tampilan dengan baground, gambar dan warna yang menarik. Setelah tombol diaktifkan, maka 

media pembelajaran sederhana yang dirancang guru dapat dipresentasikan. Hasil media 

pembelajaran yang telah dirancang oleh guru kemudian disimpan dalam CD. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di SMPN 25 Padang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di 

MTsN Model Padang. Guru-guru di SMPN 25 Padang sangat antuas dalam mengikuti kegiatan. 

Kendala yang sama juga terjadi pada saat mendemonstrasikan materi yang diberikan. Namun 

dengan bantuan instruktur dan mahasiswa, kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hasil 

dari kegiatan ini adalah guru-guru terampil dalam merancang media pembelajaran. Ilmu yang 

diperoleh melalui kegiatan ini tentunya dapat dimanfaatkan guru dalam menciptakan pembelajaran 

yang lebih baik lagi. Pembelajaran yang menarik lewat penggunaan media animasi. Dengan 

demikian siswa menjadi termotivasi dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 
KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat IbM dilakukan di MTsN Model Padang dan 

SMPN 25 Padang. Melalui kegiatan ini, guru-guru dapat merancang media pembelajaran yang 

menarik karena berisikan animasi gerak dan warna yang bervariasi. Media tersebut dirancang 

dengan menggunakan software macromedia flash. Dengan adanya penggunaan media yang 

menarik, siswa menjadi termotivasi dalam belajar, sehingga matematika dapat menjadi mata 

pelajaran yang disenangi siswa. 
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Abstrak. Setelah melalui tahap pendefinisian yaitu tahap analisis silabus, analisis literatur, dan 
analisis kebutuhan masiswa diperoleh hasil bahwa mahasiswa membutukan bahan ajar berupa 
modul teknik sampling berbasis masalah di STKIP PGRI SUMBAR. Tujuan dari perancangan 
modul ini adalah untuk meningkatkan kemapuan penalaran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 
teknik sampling. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif  dengan memaparkan bentuk 
produk yang dirancang.  Hasil penelitian adalah modul dirancang dengan kover didominasi oleh 
warna hijau dan orange dengan judul Modul Berbasis Masalah pada Perkuliahan Teknik Sampling. 
Kover menyertakan nama penulis dan diberi latar yang mencirikan perkuliahan teknik sampling. 
Modul terdiri dari tiga bab dengan sepuluh kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar terdiri dari 
uraian materi, contoh soal, latihan mandiri, kunci jawaban, unpam balik, dan referensi. Uraian 
materi dimulai dengan masalah yang kontektual dan dianalisis pertnayaan yang membutuhkan 
penalaran siswa untuk menjawab permasalahan sehing mendapatkan teori dari topik yang akan 
dipelajari. Contoh soal memberikan contoh berdasarkan uraian materi dan meberikan pembahasan 
secara utuh. Latiahan mandiri  dirancang dengan tujuan agar dikerjakn mahasiswa secara mandiri 
dan dapat mengecek kebenanran hasil dengan menggunakan kunci jawaban serta mengeukur 
tingkat kemapuan dengan menggunakan umpan balik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah 
dirancang modul berbasis masalah pada perkuliahan teknik sampling untuk meningkatkan 
kemampuan penalaran mahasiswa STKIP PGRI SUMBAR yang akan dilanjutkan patahap develop 
untuk melihat validitas, praktikalitas, dan efektivitas modul pada penelitian selanjutnya. 

Kata kunci: Perancangan, Prototipe Awal,  Modul, Berbasis Masalah, Penalaran 

 

PENDAHULUAN 

Teknik sampling merupakan Mata Kuliah pilihan pada program Studi Pendidikan Matematika 

STKIP PGRI Sumatera Barat dengan bobot 3 sks. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 

penting bagi mahasiswa karena mata kuliah ini berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel, 

yang bisa digunakan oleh mahasiswa pada penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir. Mata kuliah 

ini membahas konsep dasar statistika dan rancangan penelitian, penarikan sampel berdasar kan 

sifat-sifatnya, memahami bagaiman cara melakukan penarikan sampel dengan proporsi dan 

presentase, melakukan penarikan sampel dan dapat menentukan ukurannya. 

Diharapkan dengan mempelajari teknik sampling mahasiswa dapat mengtahui teknik-teknik 

pengambilan sampel, selain itu mahasiswa diharapkan mampu memahami mata kuliah ini secara 

keseluruhan tidak hanya secara parsial. Pemahaman mahasiswa tersebut didapatkan dari belajar 

mandiri tanpa mengharapkan dosen mentranfer seluruh materi secara keseluruhan. Hal ini 
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disebabkan karena proses perkuliahan di Perguruan Tinggi dituntut usaha mandiri dari mahasiswa. 

Sehingga pembelajaran tidak membosan kan. 

Proses perkuliahan teknik sampling selama ini menggunakan metode ceramah dan menggunakan 

satu buku teks. Berdasarkan pengamatan peneliti, buku teks yang dipakai oleh mahasiswa sulit 

untuk dipahami. Bahasa buku teks tekhnik sampling masih belum komunikatif dan interaktif bagi 

mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat karena merupakan buku terjemahan, sehingga untuk 

memahami suatu materi mahasiswa hanya menunggu penjelasan dari dosen. Hal ini menyebabkan 

mahasiswa tidak termotivasi untuk belajar mandiri. Mahasiswa tidak aktif dalam proses 

perkuliahan. Perkuliahan hanya bersifat satu arah. Dosen tidak lagi berfungsi sebagai fasilitator 

tetapi sudah beralih fungsi sebagai pentransfer seluruh ilmu yang dimiliki tanpa menyadari bahwa 

mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. 

Penggunaan metode ceramah juga mengakibatkan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan 

masalah mahasiswa rendah. Pembelajaran teknik sampling menjadi salah satu mata kuliah yang 

membosankan bagi mahasiswa. Hal ini disebabkan buku ajar masih belum memberikan masalah 

yang dekat dengan dunia nyata siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu 

mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah adalah 

pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada mahasiswa. 

Pembelajaran ini menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. 

Mahasiswa tidak hanya sekedar mencatat dan menghapal materi, namun mahasiswa aktif berpikir 

dan akhirnya dapat membuat kesimpulan.  

Kemandirian mahasiswa dapat diatasi dengan mengembangkan modul berbasis masalah sehingga 

materi mudah dipahami oleh mahasiswa secara mandiri tanpa mengharapkan seluruh materi 

ditransfer oleh dosen pengampu mata kuliah.  Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik 

untuk mengembangkan modul berbasis masalah pada mata kuliah tekhnik sampling, sehingga 

penelitian diberi judul “ Perancangan Prototipe Awal Modul Berbasis Masalah pada Perkuliahan 

Teknik Sampling untuk Meningkatkan Penalaran Mahasiswa di STKIP PGRI Sumatera Barat”.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

development /R&D). Menurut Sugiyono (2008:407), ”R&D adalah metode pelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut”. Produk yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah alat bantu perkuliahan yang berupa modul berbasis 

masalah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan dengan model 

pengembangan 4-D rancangan Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (Trianto, 2007: 65). Model 
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pengembangannya terdiri atas 4 tahap yang meliputi: pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (desseminate). Pada penelitian sebelumnya telah 

dilakukan tahap pendefinisian, yaitu menganalisis silabus, menganalisis buku-buku teks Teknik 

sampling, mereviuw literatur yang terkait dengan pengembangan modul, dan wawancara dengan 

teman sejawat dan mahasiswa. Pada penelitian ini dilakukan tahap perancangan. 

Setelah menganalisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perancangan. Pada tahap ini yang akan 

dilakukan adalah merancang modul Teknik sampling. Modul berisi standar kompetensi, uraian 

materi, contoh soal, latihan terbimbing, latihan mandiri, umpan balik, tindak lanjut, dan kunci 

jawaban. Modul dibuat berdasarkan pembelajaran berbasis masalah, dimana pada uraian materi 

diberikan suatu masalah yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis-analisis dari tahap pendefinisian, maka dirancanglah modul berbasis masalah 

untuk mata kuliah Teknik Sampling. Modul yang dirancang terdiri dari 3 bagian. Modul 1 untuk 

pokok bahasan Teori Penarikan Sampel, penggunaan Disstribusi Normal, Bias, dan Pengaruhnya, 

Rata-rata Kesalahan Kuadrat,  modul 2 untuk pokok bahasan Penarikan Sampel Acak Sederhana, 

Sifat-sifat Perkiraan, Variansi Perkiraan, Variansi Populasi Terbatas, modul 3 untuk pokok bahasan 

Penarikan Sampel dengan Proporsi dan Persentase, Pengaruh Proporsi pada Kesalahan Baku, 

Distribusi Hipergemometrik, Sampling Berlapis. 

Cover modul teknik Sampling didominasi oleh warna orange. Gambar pada cover berupa grafik 

normal yang merupakan materi pada Teknik Sampling. Cover juga memuat nama penulis yang 

merancang modul dan disertai dengan logo perguruan tinggi.  

 
Gambar 1 Cover Modul 
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Halaman pendahuluan berisi deskripsi singkat, relevansi, dan tujuan instruksional. Deskripsi 

singkat berisi pernyataan tentang isi modul. Dengan adanya deskripsi, maka mahasiswa dapat 

mengetahui materi yang akan dipelajari dalam modul. Berikut contoh deskripsi singkat pada salah 

satu modul. 

 

 
Gambar 2 Pendahuluan Modul 

 

Pada bagian materi diberikan suatu masalah. Setelah mahasiswa menyadari masalah yang akan 

dipecahkan, selanjutnya mahasiswa dituntut untuk dapat merumuskan masalah. Uraian materi 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan hipotesis, sehingga 

dapat menentukan kemungkinan penyelesaian masalah.  

 

 
Gambar 3 Materi 

 
Contoh yang diberikan berguna bagi mahasiswa untuk menambah pemahaman mengenai materi 

yang disampaikan.  
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Gambar 4 Contoh Soal 

Dengan adanya latihan maka kemampuan mahasiswa dapat diukur. Soal-soal latihan diambil dari 

soal-soal yang terdapat dalam buku Teknik Penarikan Sampel karangan Willim Cochran dan 

referensi tambahan lain. Berikut salah satu contoh latihan 

 
Gambar 5 Latihan Mandiri 

 
Bagian umpan balik berisi petunjuk bagi mahasiswa agar mencocokkan jawaban latihan dengan 

kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir modul. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat 

mengetahui tingkat penguasaannya terhadap isi kegiatan belajar. Bagian tindak lanjut berisi 

kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar hasil latihannya. Mahasiswa diberi petunjuk 

untuk melakukan kegiatan lanjutan apakah kembali mempelajari kegiatan belajar tersebut atau 

terus melanjutkan ke kegiatan belajar selanjutnya. 

 
Gambar 6 Umpan Balik 

 
Kunci jawaban latihan kesimpulan berada pada akhir setiap modul. Kunci jawaban yang dimuat 

merupakan kunci jawaban semua kegiatan belajar pada modul tersebut. Pada bagian kesimpulan, 

mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat rangkuman mengenai materi yang telah dipelajari. 
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Gambar 7 Kunci Jawaban 

KESIMPULAN 

Berdasarkan tahap pendefinisian, maka dirancang modul teknik sampling berbasis masalah. Modul 

tersebut memuat pendahuluan, materi, contoh soal, latihan, umpan balik dan tindak lanjut, serta 

kunci jawaban dan kesimpulan. Modul dibuat berdasarkan pembelajaran berbasis masalah, dimana 

pada uraian materi diberikanmasalah yang akan dicari penyelesaiannya oleh mahasiswa. 
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh buku paket yang digunakan guru dan LKS yang ada 
belum menfasilitasi siswa dalam mengkontruksi pikirannya dalam belajar, sehingga siswa kesulitan 
dalam memahami konsep matematika. Oleh karena itu, solusi yang diberikan adalah 
mengembangkan bahan ajar LKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar 
berupa LKS matematika berbasis kontruktivisme yang valid pada materi bangun ruang sisi 
lengkung. Prosedur pengembangan LKS menggunakan model IDI atau instructional development 
institute yang terdiri dari tiga tahap yaitu: pertama tahap penentuan, pada tahap ini dilakukan 
identifikasi masalah, analisis setting yaitu mengetahui karakteristik siswa, melihat kondisi dan 
sumber belajar, serta pengelolaan tugas dan tanggung jawab. Kedua tahap pengembangan, pada 
tahap ini dilakuakan identifikasi tujuan pembuatan LKS, menentukan metode pembuatannya dan 
merancang LKS, kemudian LKS divalidasi oleh empat orang validator yaitu satu orang dosen 
matematika, satu orang guru matematika SMPN 35 Padang, satu orang guru bahasa Indonesia 
SMPN 35 Padang dan satu orang dosen bahasa Indonesia sehingga dihasilkan LKS matematika 
yang valid. Ketiga tahap penilaian, pada tahap ini dilakukan uji coba terbatas terhadap LKS, namun 
tahap ini tidak dilakukan karena penelitian ini hanya melihat validasi LKS. Hasil dari penelitian ini 
adalah diperoleh LKS matematika berbasis kontruktivisme pada materi bangun ruang sisi lengkung 
yang valid. Kesimpulan yang diperoleh adalah LKS yang dihasilkan telah layak digunakan.  
 
Kata kunci: Validasi, LKS, Kontruktivisme 

 
PENDAHULUAN  

Geometri dan pengukuran merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata pelajaran matematika. 

Menurut Sardjana (2008:1) “geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari titik, garis, 

bidang, dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungannya satu sama 

lain.” Salah satu materi geometri dan pengukuran adalah bangun ruang sisi lengkung yang 

dipelajari di SMP kelas IX. Pada materi bangun ruang sisi lengkung akan dibahas mengenai 

bangun tabung, kerucut, dan bola. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dengan materi perbandingan dan bangun datar yang telah dipelajari di 

kelas VII, materi bangun ruang sisi datar  dan materi lingkaran di kelas VIII. Selain itu banyak 

sekali benda-benda yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang berbentuk tabung, kerucut, 

dan bola.  

Materi geometri erat kaitannya dengan pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali 

yang berkaitan dengan pengukuran seperti mengetahui luas suatu wilayah, mengetahui volume 

sebuah benda, menentukan kecepatan, besaran, dan lain-lain. Karena itu geometri dan pengukuran 

mempunyai banyak aplikasi pada materi-materi lain dalam matematika seperti pada materi 
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kalkulus, aljabar, teori bilangan dan lain sebagainya. selain itu, geometri dan pengukuran tidak 

hanya membantu proses berpikir yang logis tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif siswa, 

sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hal tersebut agar siswa bisa memahami materi geometri dengan benar maka 

diperlukan suatu bahan ajar yang mampu mengkontruksi pikiran siswa dalam belajar. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan pada tanggal 7-8 Februari 2014 di SMPN 35 Padang diketahui bahwa 

belum ada bahan ajar pendukung yang digunakan sebagai pendamping buku teks dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru buku teks belum mampu 

mengkontruksi pikiran siswa dalam belajar sehingga siswa hanya menunggu dan menerima 

penjelasan dari guru tanpa adanya keterlibatan langsung siswa dalam menemukan konsep pelajaran 

itu sendiri. Selain dilakukan wawancara dengan guru juga dilakukan wawancara dengan beberapa 

orang siswa, dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa mereka belum mampu memahami 

penjabaran materi dari buku teks sehingga mereka kurang aktif dalam belajar. Berdasarkan 

observasi dilapangan, ditemukan bahwa LKS yang ada belum bisa mengkontruksi pikiran siswa 

kelas IX SMPN 35 Padang dalam belajar. 

Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan LKS. Menurut Andi Prastowo (2011: 204) “LKS 

adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus disediakan oleh peserta didik, yang mengacu 

pada kompetensi dasar yang harus dicapai”. Berdasarkan hal tersebut LKS memiliki keunggulan 

dari segi penyajian materi yang lebih rinci, serta penyajian tugas-tugas yang lebih banyak dari pada 

bahan ajar lainnya serta kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang siswa dalam memahami materi 

pelajaran. Selain itu, dari observasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran matematika di 

SMPN 35 Padang belum menggunakan LKS. Oleh karena itu, LKS merupakan bahan ajar yang 

cocok dikembangkan untuk mengatasi permasahan yang terjadi. Dengan adanya LKS, peserta didik 

dapat belajar lebih aktif dan dapat memahami konsep pelajaran matematika dengan baik. LKS juga 

dapat mempermudah guru dalam memantau perkembangan pemahaman  siswa terhadap pelajaran 

matematika. 

Pengembangan lembar LKS pada materi bangun ruang sisi lengkung berbasis kontruktivisme. 

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa dalam pelajaran geometri seorang guru harus mampu 

mngkontruksi pikiran siswa agar siswa tersebut dapat memahami materi dengan benar. 

Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan kontruktivisme lebih terpusat pada siswa, guru 

hanya berperan sebagai fasilitator sehingga siswa bisa belajar lebih mandiri dalam proses 

pembelajaran. Menurut  beberapa ahli kontruktivisme belajar matematika dengan kontruktivisme 

melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja 

melainkan melibatkan siswa secara aktif pada setiap tahap pembelajaran (Suparno, 2001:61). Oleh 
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karena itu, dengan pengembangan lembar kegiatan siswa berbasis kontruktivisme dapat membuat 

siswa lebih mandiri dan aktif dalam belajar sehingga pemahaman siswa terhadap konsep pelajaran 

menjadi lebih baik. Jika pemahaman siswa terhadap konsep pelajaran baik maka hasil belajarpun 

dapat ditingkatkan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengembangkan LKS 

berbasis kontruktivisme pada mata pelajaran matematika  materi bangun ruang sisi lengkung yang 

valid.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Menurut Nusa (2011: 78), “Penelitian dan 

Pengembangan mengacu pada upaya yang diperlukan untuk menciptakan produk baru”. Menurut 

Sukmadinata (2010: 164) “penelitian dan pengembangan adalah suatu proses dan langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang 

dapat dipertanggung jawabkan”. Selanjutnya Sugiono (2012: 40) mengatakan bahwa “metode 

penelitian dan pengembangan adalah metoda penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut”.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengembangkan suatu produk yang dapat 

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini produk yang dikembangkan 

adalah lembar kegiatan siswa berbasis kontruktivisme untuk materi bangun ruang sisi lengkung.   

Prosedur pengembangan ini menggunakan model IDI atau Instructional Development Institute 

yang menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu penentuan, 

pengembangan, dan evaluasi (Harjanto, 2011: 130). Setiap tahapan menjadi tiga fungsi atau 

langkah sehingga seluruhnya menjadi Sembilan fungsi/langkah. Namun, karena penelitian ini 

hanya melihat validitas dari LKS maka tahapan yang dilakukan hanya sampai tahap pengembangan 

saja.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar validasi. Data dari lembar validasi LKS 

diperoleh data kuantitatif dan kualitatif, dianalisis secara deskriptif, kemudian diambil kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh LKS berbasis kontruktivisme untuk materi bangun ruang 

sisi lengkung. Secara garis besar materi yang dibahas pada LKS ini memiliki empat kompetensi 

dasar yang ada pada silabus. kompetensi dasar tersebut terdiri atas 7 kegiatan belajar,. Adapun 

komponen-komponen utama dalam LKS ini adalah pertama judul yang terdapat pada cover, berikut 

cuplikannya : 
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Gambar 1 Cover LKS 

Kedua, petunjuk belajar, berikut cupilakannya: 

 
Gambar 2 Petujuk Belajar 

Ketiga, kompetensi dasar atau materi pokok, berikut cuplikannya : 

 
Gambar 3 Kompetensi Dasar 

Keempat, informasi pendukung yang disatukan dengan tahap orientasi, berikut cuplikannya : 
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Gambar 4 Informasi Pendukung 

Kelima, tugas dan langkah-langkah kerja, berikut cuplikannya :  

 
Gambar 5 Tugas Dan Langkah Kerja 

Keenam, penilaian, berikut cuplikannya : 

 
Gambar 6 Penilaian 

Hasil validasi secara kese-luruhan untuk LKS berbasis kontruktivisme pada materi bangun ruang 

sisi lengkung  ini adalah 4,125. Maka kesimpulan dari penilaian terhadap LKS dapat dikategorikan 

valid (Muliyardi, 2006:82).  LKS berbasis kontruktivisme untuk materi bangun ruang sisi lengkung 

sudah valid berdasarkan aspek materi, penyajian, bahasa dan keterbacaan.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan LKS berbasis 

konstruktivisme telah valid. Artinya LKS berbasis konstruktivisme pada materi bangun ruang sisi 

lengkung telah layak digunakan. LKS mudah digunakan karena terdapat petunjuk belajar yang 

jelas, uraian materi berupa ilustrasi dan eksperimen serta pertanyaan pendukung yang dekat dengan 

pengalaman siswa, contoh soal dan tugas-tugas atau latihan-latihan yang dapat membimbing siswa 

untuk belajar aktif dalam menemukan konsep-konsep pelajaran matematika.  
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Abstrak. Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia, mendasari 
perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 
memajukan daya pikir manusia. Oleh karena itu Matematika menjadi salah satu bidang studi wajib 
yang dijarkan di sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Kompetensi 
matematika yang diharapkan adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 
logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas, guru terlibih dulu mengetahui kelasifikasi, struktur 
materi yang akan diajarkan. Pembelajaran akan bermakna jika guru memahami karakteristik 
matematika, objek matematika yang menyusun materi tersebut, serta bagaimana cara 
mengajarkannya, dan kepada siswa mana yang menjadi sasaran pembelajaran. Salah satu aspek 
karakteristik  itu mampunyai objek kajian yang abstrak. Ada empat macam objek matematika yaitu 
fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Setiap materi matematika yang akan disampaikan, guru 
hendaknya mengetahui objek matematika apa saja yang membentuknya dan bagaimana cara 
mengajarkan materi atau objek tersebut. 
 
Kata kunci:  Hakekat Matematika, Objek Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan  mendasari 

perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Dalam melaksanakan pembelajaran matematika, diharapkan 

bahwa peserta didik harus dapat merasakan kegunaan belajar matematika. Dalam pembelajaran, 

pemahaman konsep sering diawali secara induktif melalui pengamatan pola atau fenomena, 

pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. Proses induktif-deduktif dapat digunakan untuk 

mempelajari konsep matematika. Dengan demikian, cara belajar secara deduktif dan induktif 

digunakan dan sama-sama berperan penting dalam matematika. Dari cara kerja matematika tersebut 

diharapkan akan terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur dan komunikatif pada peserta didik 

(Permendikbud, No. 58 dan 59 tahun 2014). 

Matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan, karena matematika dimulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma/postulat dan 

akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusun secara hirarkis, terstruktur, logis, dan 

sistimatis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks 

(Russeffendi, dalam Erman Suherman, dkk, 2001). Oleh karena itu untuk mempelajari matematika, 

konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat, harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami 

topik atau konsep selanjutnya. Dalam pembelajaran matematika guru seharusnya menyiapkan 
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kondisi siswanya agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari mulai dari yang 

sederhana sampai yang lebih kompleks.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas, guru terlebih mengetahui kelasifikasi, 

struktur materi yang akan diajarkan. Pembelajaran akan bermakna jika guru memahami 

karakteristik matematika, objek matematika yang menyusun materi tersebut, serta bagaimana cara 

mengajarkannya, dan kepada siswa mana yang menjadi sasaran pembelajaran.  

TUJUAN MATEMATIKA SEKOLAH 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti peserta didik pada setiap 

jenjang pendidikan. Tujuan mata pelajaran matematika diberikan kepada  peserta didik (Lampiran 

III permendikbud Nomor 58 dan 59 Tahun 2014) agar peserta didik dapat: (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, (2) Menggunakan pola sebagai 

dugaan dalam  penyelesaian masalah, dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena 

atau data yang ada, (3) Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik 

dalam penyederhanaan, maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah 

dalam konteks matematika maupun di luar matematika (kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi), (4) 

Mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan 

menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah, (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah, (6) Memiliki sikap dan perilaku  yang sesuai dengan nilai-

nilai dalam matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten,  menjunjung tinggi 

kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, 

menghargai kesemestaan (konteks, lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, dan 

sebagainya, (7) Melakukan kegiatan–kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan 

matematika. (8) Menggunakan alat peraga sederhana  maupun hasil teknologi untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan matematik. 

Tujuan matematika ini dapat dicapai dengan baik bila setiap unsur yang berkait dengan 

pengelolaan pembelajaran matematika di sekolah memahami maknanya. Untuk memahami makna 

dari tujuan tersebut maka diperlukan pemahaman yang baik tentang karakteristik materi 

matematika sebagai perantara dalam mempelajari kompetensi-kompetensi matematika yang ada di 

dalam kurikulum matematika yaitu yang dituangkan dam bentuk Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. 
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KARAKTERISTIK MATEMATIKA SEKOLAH  

Matematika yang dipelajari di sekolah adalah matematika yang materinya dipilih sedemikian rupa 

agar mudah dialihfungsikan kegunanannya dalam kehidupan siswa yang mempelajarinya. Agar 

proses pembelajaran matematika itu bermakna dan mudah dipahami siswa, perlu diketahui 

karakteristik matematika sekolah tersebut. Banyak hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi 

atau sikap guru terhadap matematika, mempengaruhi persepsi atau sikapnya terhadap pembelajaran 

matematika. Hers (dalam Sumaji dkk, 1988) menyatakan bahwa hasil pengamatan di kelas, 

menurut para peneliti, bagaimana matematika diajarkan di kelas dipengaruhi dengan kuat oleh 

pemahaman guru terhadap sifat matematika.  

Menurut Soemardyono (2004)  dan Sri Wardani (2010) secara umum karakteristik matematika 

adalah: (1) memiliki objek kajian yang abstrak, (2) mengacu pada kesepakatan, (3) berpola pikir 

deduktif, (4) konsisten dalam sistemnya, (5) memiliki simbol yang kosong dari arti, (6) 

memperhatikan semesta pembicaraan.  

Erman Suherman, (2001) mengatakan, bahwa beberapa karakteristik pembelajaran matematika di 

sekolah sebagai berikut: (1) pembelajaran matematika berjenjang (bertahap) Materi pembelajaran 

diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkrit ke abstrak, hal yang sederhana ke 

kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar, (2) pembelajaran matematika mengikuti 

metoda spiral. Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah 

dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. 

Pengulangan konsep  dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu 

dalam pembelajaran matematika (Spiral melebar dan menaik), (3) pembelajaran matematika 

menekankan pola pikir deduktif. Matematik adalah deduktif, matematika tersusun secara deduktif 

aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. 

Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif tapi masih campur 

dengan deduktif, dan (4) pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran-

kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan 

antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila 

didasarkan atas pernyataanpernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. 

Sedangkan dalam lampiran III, permendibud Nomor 58 dan 59 tahun 2014, menjelaskan bahwa  

karakteristik matematika yang diajarkan di sekolah, antara lain: (1) Objek yang dipelajari abstrak,  

(2) Kebenarannya berdasarkan logika, (3) Pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu, dan  (4)  

Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya.  
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OBJEK MATEM,ATIKA DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN 

Matematika merupakan ilmu yang terstruktur. Ruseffendi (1980) dalam Erman Suherman, dkk 

(2001) mengatakan bahwa matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang 

terorganisasikan. Hal ini dimulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisin (undefined terms, basic 

terms, primitive terms), kemudian pada unsur yang didefinisikan,  ke aksioma/ postulat, dan 

akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusunu secara hirarkis, terstruktur, logis, dan 

sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. 

Skemp (1971: 36) menyatakan bahwa dalam belajar matematika meskipun kita telah membuat 

semua konsep itu menjadi baru dalam pikiran kita sendiri, kita hanya bisa melakukan semua ini 

dengan menggunakan konsep yang kita capai sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut dalam 

matematika terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep 

selanjutnya. Dengan demikian dalam mempelajari matematika konsep sebelumnya harus benar-

benar dikuasai agar dapat memahami konsep-konsep selanjutnya. Hal ini tentu saja membawa 

akibat kepada bagaimana terjadinya proses belajar mangajar atau pembelajaran matematika. Oleh 

karena itu dalam pembelajaran matematika tidak dapat dilakukan secara melompat-lompat tetapi 

harus tahap demi tahap, dimulai dengan pemahaman ide dan konsep yang sederhana sampai ke 

jenjang yang lebih kompleks. Seseorang tidak mungkin mempelajari konsep yang lebih tinggi 

sebelum ia menguasai atau memahami konsep yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut 

mengakibatkan pembelajaran berkembang dari yang mudah ke yang sukar, sehingga dalam 

memberikan contoh guru juga harus memperhatikan tentang tingkat kesukaran dari materi yang 

disampaikan. Denag demikian dalam pembelajaran matematika contoh-contoh yang diberikan 

harus bervariasi dan tidak cukup hanya satu contoh. 

Objek matematika yang dipelajari bersifat abstrak, karena objek matematika itu merupakan objek 

mental atau pikiran. Gagne dalam Bell (1981: 108) menjelaskan bahwa “ada dua objek yang dapat 

diperoleh siswa yaitu objek-objek langsung dan objek-objek tak langsung. Objek-objek langsung 

dalam pembelajaran matematika meliputi fakta, konsep, operasi (skill), dan prinsip. Sedangkan 

objek tak langsung dalam pelajaran matematika dapat berupa kemampuan menyelidiki dan 

memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, serta tahu bagaimana 

seharusnya belajar.” Pembagian objek langsung matematika oleh Gagne menjadi fakta, konsep, 

prinsip, dan operasi (skill) dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran matematika di kelas 

dengan alasan bahwa materi matematika memang terkategori seperti itu sehingga proses 

pembelajaran matematika di kelas menjadi lebih efektif dan efisien. Penjabaran objek-objek 

langsung tersebut sebagai berikut:   
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1) Objek Matematika Berupa Fakta 

Fakta adalah sebarang permufakatan atau konvensi dalam matematika yang sering dinyatakan 

dalam bentuk istilah (nama), simbol atau notasi tertentu. Misalnya, 2 adalah simbol untuk 

bilangan dua; pada garis bilangan, yaitu sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, sebelah kiri 0 

adalah bilangan negatif; lambang π  ≈ 3,14 yang dipahami sebagai bilangan pi mendekati tiga 

koma empat belas, dan lain-lain. Dalam matematika sering digunakan lambang-lambang yang 

umum dikenal oleh matematikawan. Sering kali pengertian lambang ini tidak dijelaskan, 

karena dianggap maknanya telah diketahui. Hal ini kadang menyulitkan bagi mereka yang 

awam. Secara umum, lambang matematika dipilah menjadi tiga jenis: (1) Lambang-lambang 

untuk bilangan-bilangan, kuantitas-kuantitas, peubah-peubah (variabel) atau obyek-obyek. 

Masuk kategori ini adalah lambang pada fungsi-fungsi trigonometri, pangkat, akar, logaritma 

atau lambang untuk menamai peubah. (2) Lambang-lambang operasi yang menggambarkan 

operasi terhadap bilangan. Masuk kategori ini adalah: penambahan, pengurangan, pembagian, 

perkalian, dan lambang-lambang dalam himpunan, faktorial, integral dan diferensial. (3) 

Lambang-lambang hubungan yang menggambarkan sesuatu ditetapkan. Lambang sama 

dengan ( = ) dan ketidaksamaan (<  dan  >), nisbah (ratio). 

Seorang siswa dinyatakan telah menguasai fakta jika ia dapat menuliskan fakta tersebut dan 

menggunakannya dengan benar. Cara mempelajari fakta biasanya dengan menghafal, latihan terus 

menerus, demonstrasi tertulis, dan lain-lain. Rubenstein & Thompson (2000: 268) mengingatkan: 

In general, teachers must be aware of the difficulties that symbolism creates for students. 

Symbolism is a form of mathematical language that is compact, abstract, specific, and formal. .... . 

Therefore, opportunities to use that language should be reguler, rich, meaningful, and rewarding. 

(secara umum, guru harus menyadari kesulirtan-kesulitan tentang simbol bagi siswa. Simbolisme 

merupakan bentuk bahasa matematika yang rapi, abstrak, khusus, dan formal,... . dengan demikian, 

kesempatan menggunakan bahasa tersebut seharusnya secara bertahap, kaya penuh arti, dan 

bermanfaat).   

Oleh sebab itu dalam memperkenalkan simbol atau fakta matematika kepada siswa, dilakukan 

melalui beberapa tahap yang memungkinkan siswa dapat menyerap makna dari simbol tersebut. 

Penggunaan simbol seharusnya secara informal pada tahap awal, untuk membantu siswa tetap pada 

pola dan hubungan yang dapat mereka pahami. Dalam hal ini pendekatan enaktif-ikonik-simbolik 

dari J. Bruner dapat diterapkan. Pada tahap enaktif, para siswa dituntut untuk mempelajari 

pengetahuan (matematika tentunya) dengan menggunakan benda konkret atau menggunakan situasi 

yang nyata bagi para siswa. Dapat ditambahkan bahwa istilah “konkret” atau “nyata” berarti dapat 

diamati dengan menggunakan panca indera para siswa. Pada tahap ikonik , siswa mempelajari suatu 

pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari kegiatan yang 

menggunakan benda konkret atau nyata tadi. Pada tahap simbolik, siswa sudah mampu 
256  

 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Mereka bahkan dapat 

menggunakan simbol-simbol pilihan mereka sendiri. Hal ini dipikirkan sebagai suatu cara untuk 

menjaga partisipasinya dalam proses penemuan dan formalisasi pengalam matematika. Hal tersebut 

juga untuk menjaga pengalam belajar darin sekedar hanya latihan mengingat (Resnick & Ford, 

1981: 122). 

 
2) Objek Matematika Berupa Konsep 

Konsep adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk 

mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh 

konsep atau bukan konsep. Suatu konsep dipelajari melalui definisi atau observasi langsung. 

Definisi adalah suatu ungkapan yang membatasi konsep. Melalui definisi orang dapat 

menggambarkan, atau mengilustrasikan, atau membuat skema, atau membuat simbol dari 

konsep itu. Fadjar Shadiq mengatakan ada empat cara mengajarkan konsep, yaitu: 1) Dengan 

cara membandingkan obyek matematika yang termasuk konsep dan yang tidak termasuk 

konsep, 2) Pendekatan deduktif, dimana proses pembelajarannya dimulai dari definisi dan 

diikuti dengan contoh-contoh dan yang bukan contohnya, 3) Pendekatan induktif, dimulai dari 

contoh lalu membahas definisinya, dan 4) Kombinasi deduktif dan induktif, dimulai dari 

contoh lalu membahas definisinya dan kembali ke contoh, atau dimulai dari definisi lalu 

membahas contohnya lalu kembali membahas definisinya. Siswa dikatakan telah memahami 

kionsep apabila ia telah dapat memisahkan contoh konsep dan bukan contoh konsep.  Contoh: 

Konsep ‟lingkaran‟ didefinisikan sebagai ‟kumpulan titik-titik pada bidang datar yang 

berjarak sama terhadap titik tertentu‟. Selanjutnya disepakati bahwa titik tertentu itu disebut 

titik pusat lingkaran. Dengan definisi lingkaran itu selanjutnya orang dapat, membuat sketsa 

lingkaran, menggambar bentuk lingkaran. Siswa dikatakan telah memahami konsep lingkaran 

apabila ia dapat mebedakan lingkaran dan bukan lingkaran dari berbagai bangun datar yang 

diberikan.  

Bruner memandang bahwa suatu konsep atau kategorisasi memiliki lima unsur, dan siswa 

dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui semua unsur dari konsep itu, meliputi: 1) 

Nama; 2) Contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif; 3) Karakteristik, baik yang pokok 

maupun tidak; 4) Rentangan karakteristik; 5) Kaidah (Budiningsih, 2005). Bruner menjelaskan 

bahwa pembentukan konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda yang menuntut 

proses berpikir yang berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategori meliputi mengidentifikasi dan 

menempatkan contoh-contoh (obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa) ke dalam kelas dengan 

menggunakan dasar kriteria tertentu (Permendikbud Nomor 58 dan 59 tahun 2014 pada lampiran 

III). 
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3) Objek Matematika Berupa Operasi atau Prosedur atau Keterampilan 

Operasi merupakan aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen 

yang di ketahui (yaitu pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika 

lainnya, seperti penjumlahan, perkalian, gabungan, irisan). Dalam matematika dikenal macam-

macam operasi yaitu operasi unair, biner, dan terner tergantung dari banyaknya elemen yang 

dioperasikan. Penjumlahan adalah operasi biner karena elemen yang dioperasikan ada dua, 

tetapi tambahan bilangan adalah merupakan operasi unair karena elemen yang dioperasikan 

hanya satu. Relasi merupakan suatu aturan untuk mengawankan anggota suatu himpunan 

dengan anggota himpunan lain. Contohnya : relasi kurang dari antara dua himpunan bilangan. 

Operasi yang dipelajari siswa SD adalah operasi hitung. Contoh: Pada 2 + 5 = 7, fakta ‟+‟ 

adalah operasi tambah untuk memperoleh 7 dari bilangan 2 dan 5 yang diketahui. Elemen 

yang dihasilkan dari suatu operasi disebut hasil operasi. Pada contoh, 7 adalah hasil operasi. 

Elemen hasil operasi dan yang dioperasikan dapat mempunyai semesta sama atau berbeda. 

Pada contoh, bilangan yang dioperasikan dan hasil operasi mempunyai semesta sama yaitu 

himpunan bilangan bulat. Operasi ‟uner‟ adalah operasi terhadap satu elemen yang diketahui. 

Contoh: operasi ‟pangkat‟. Operasi ‟biner‟ adalah operasi terhadap dua elemen yang 

diketahui. Contoh: operasi ‟penjumlahan‟, ‟perkalian‟. Operasi sering pula disebut skill. Skill 

adalah keterampilan dalam matematika berupa kemampuan pengerjaan (operasi) dan 

melakukan prosedur yang harus dikuasai oleh siswa dengan kecepatan dan ketepatan yang 

tinggi. Beberapa keterampilan ditentukan oleh seperangkat aturan atau instruksi atau prosedur 

yang berurutan, yang disebut algoritma, misalnya prosedur menyelesaikan penjumlahan 

pecahan berbeda penyebut. 

4) Objek Matematika Berupa Prinsip  

Prinsip adalah hubungan antara berberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari 

beberapa fakta, konsep dan dikaitkan dengan suatu operasi. Prinsip dapat berupa aksioma, 

teorema atau dalil, sifat, dll. Contoh: Pernyataan bahwa luas persegi panjang adalah hasil kali 

dari panjang dan lebarnya merupakan ‟prinsip‟. Pernyataan bahwa persegi panjang 

mempunyai 4 sudut siku-siku, sepasang-sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama 

panjang merupakan sifat persegi panjang yang tergolong ‟prinsip‟. Untuk mengerti prinsip 

tentang pemfaktoran dalam aljabar siswa harus menguasai antara lain: konsep mengenai faktor 

persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil (KPK), dan faktor persekutuan terbesar (FPB). 

Berikut ini diberikan contoh hubungan kosep dan prinsip seperti yang disajikan dalam Tabel 1, 

Tabel 2 dan Tabel 3 pada materi segi empat untuk siswa SMP/MTs. 
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Tabel 1 Konsep pada Bangun Segiempat 

No. Jenis Bangun Definisi (konsep) 
1 Trapesium 

(trapezoid) 
Segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar 

2 Jajargenjang 
(parallelogram) 

Segiempat yang sepasang-sepasang sisi yang berhadapan sejajar. 

3 Persegi panjang 
(rectangle) 

Jajargenjang yang salah satu sudutnya siku-siku 

4 Belah ketupat 
(rhombus) 

Jajargenjang yang sepasang sisi yang berdekatan kongruen 

5 Persegi (square) Persegi panjang yang sepasang sisinya yang berdekatan kongruen. 
Dapat pula didefinisikan, persegi adalah belah ketupat yang salah 
satu sudutnya sikusiku. 

5 Layang-layang 
(kite) 

Segiempat yang salah satu diagonalnya berimpit dengan sumbu 
diagonal yang lain 

 

Dari pengertian berbagai bentuk segi empat tersebut dapat diturunkan sifat-sifat atau ciri-ciri segi 

empat (sebagai prinsip pada topik segiempat) seperti tertera pada Tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2 Contoh Prionsip pada Segiempat 

No Sifat-sifat a b c d e f g 
1 Setiap pasang sisi berhadapan sejajar v v v v - - - 
2 Setiap pasang sisi berhadapan sama 

panjang 
v v v v - - - 

3 Semua sisinya sama panjang - - v v - - - 
4 Tepat sepasang sisi sejajar - - - - - v - 
5 Tepat dua pasang sisi berdekatan sama 

panjang 
- - - - v - - 

6 Setiap pasang sudut berhadapan sama 
besar 

v v v v - - - 

7 Tepat sepasang sudut berhadapan sama 
besar 

- - - - v - - 

8 Setiap dua sudut berdekatan berjumlah 
1800 

v v v v - - - 

9 Jumlah semua sudutnya 3600 v v v v v v v 
10 Kedua diagonalnya saling membagi 

dua sama panjang 
v v v v - - - 

11 Kedua diagonalnya saling berpotongan 
ditengah 

v v v v - - - 

12 Kedua diagonal membagi sudut di 
hadapannya menjadi dua sama besar 

v v v v - - - 

13 Tepat satu diagonal membagi sudut di 
hadapannya menjadi dua sama besar 

- - - - v - - 

14 Kedua diagonalnya berpotongan tegak 
lurus 

- - v v v - - 

15 Kedua diagonalnya sama panjang - v - v - - - 
16 Setiap sudutnya siku-siku - v - v - - - 
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Keterangan: 

a =  Jajar genjang, 
b =  persegi panjang,  
c =  belah ketupat, 
d =  persegi;  
e = layang-layang;  
f =  trapezium;  
g =  segiempat secara umum;  
v =  ya; dan  
-  =  tidak. 
 
Dari konsep segi empat tersebut dapat pula diturunkan prinsip (rumus) keliling dan luas seperti 

tertera pada Tabel 3 berikut: 

 
Tabel 3 Contoh Prinsip pada Segiempat 

No Jenis Bangun Keliling Luas 
1 Persegi panjang (rectangle) K=2(p + l) L = p x l 
2 Persegi (square) K = 4s L = s x s 
3 Trapesium (trapezoid) K = a + b + c 

+ d 
L = 1

(2
(𝑎 +

𝑐)𝑡 
4 Jajargenjang (parallelogram) K = a + b + c 

+ d 
L = a x t 

5 Belah ketupat (rhombus) K = 4 s L= 1
2
𝑥𝑑1𝑥𝑑2 

6 Layang-layang (kite) K =  
2(a + b) 

L= 1
2
𝑥𝑑1𝑥𝑑2 

 

Ketengan: 

K = Keliling; L = Luas; p = panjang;  l = lebar;  s = panjang sisi;  a,b,c, dan d = panjang sisi;  t = 

tinggi;  𝑑1, 𝑑2 = panjang diagonal. 

PENUTUP 

Matematika merupakan ilmu yang terstruktur, yang dimulai dari unsur-unsur yang tidak 

terdefinisin (undefined terms, basic terms, primitive terms), kemudian pada unsur yang 

didefinisikan,  ke aksioma/ postulat, dan akhirnya pada teorema. Objek matematika yang dipelajari 

di sekolah bersifat abstrak. yaitu objek-objek langsung dan objek-objek tak langsung. Objek-objek 

langsung dalam pembelajaran matematika meliputi fakta, konsep, operasi (skill), dan prinsip. 

Sedangkan objek tak langsung dalam pelajaran matematika dapat berupa kemampuan menyelidiki 

dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, serta tahu 

bagaimana seharusnya belajar. Pembelajaran matematika akan bermakna jika guru memahami 

karakteristik matematika, objek matematika yang menyusun materi tersebut, serta bagaimana cara 

mengajarkannya, dan kepada siswa mana yang menjadi sasaran pembelajaran. 
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TAHAP DEFINE (PENDEFINISIAN) PENGEMBANGAN MODUL 
BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING PADA PERKULIAHAN 
ANALISIS KOMPLEKS  DI STKIP PGRI SUMATERA BARAT 

 
Anny Sovia 

Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat 
annysovia@yahoo.co.id 

 
Abstrak. Analisis Kompleks merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang matematika. Ruang 
lingkup Analisis Kompleks adalah tentang sistem bilangan kompleks, fungsi kompleks,  
transformasi elementer, fungsi analitik, serta  penerapannya dalam berbagai masalah. Melalui 
perkuliahan Analisis Kompleks mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kemampuan dalam memahami konsep bilangan 
kompleks. Berdasarkan data yang di peroleh dari dosen pengampu mata kuliah, Analisis Kompleks 
mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 (kategori C, D, dan E) sebesar 44, 91%. 
Kenyataan ini masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh mahasiswa belum memahami 
materi yang disajikan dalam bahan ajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
permasalahan, kebutuhan, dan  karateristik mahasiswa untuk mengembangkan bahan ajar pada 
perkuliahan Analisis Kompleks di STKIP PGRI Sumatera Barat. Hasil analisis diperoleh bahwa 
mahasiswa membutuhkan modul berbasis penemuan terbimbing pada perkulihan Analisis 
Kompleks di STKIP PGRI Sumatera Barat. 
 
Kata kunci: Define, Modul, Penemuan Terbimbing, Analisis Kompleks 
 
PENDAHULUAN 

Perkuliahan Analisis Kompleks menuntut dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

memecahkan masalah, dan kemampuan dalam memahami konsep sistem bilangan kompleks. 

Mahasiswa diharapkan mampu memahami mata kuliah ini secara keseluruhan dengan 

menggunakan pengetahuan awal mereka yang sudah pernah mereka dapat pada perkuliahan dasar, 

seperti Kalkulus. Pemahaman terhadap mata kuliah bisa didapatkan dari proses belajar mandiri 

untuk menemukan sendiri konsep materi dengan bimbingan dosen, tidak hanya mengharapkan 

transfer materi secara keseluruhan dari dosen. Pada dasarnya, proses perkuliahan di Perguruan 

Tinggi dituntut usaha mandiri dari mahasiswa. Dengan kemandirian tersebut, diharapkan konsep 

akan tertanam dengan baik sehingga hasil belajar memuaskan. Kenyataan yang terjadi, masih 

banyak mahasiswa yang memperoleh nilai rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Nilai Mata Kuliah Analisis Kompleks Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nilai Jumlah % 
A 88 55.09 B 107 
C 78 

44.91 D 71 
E 10 

Jumlah 
Mahasiswa 354 100 

  Sumber: Program Studi Pendidikan Matematika 
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Tabel 1 menunjukkan  bahwa mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 (kategori C, D, 

dan E) sebesar 44.91%. Kenyataan ini masih jauh dari harapan.  

Proses perkuliahan Analisis Kompleks selama ini menggunakan metode ceramah dan 

menggunakan satu bahan ajar, yaitu buku teks. Berdasarkan pengamatan peneliti, penggunaan 

metode konvensional menyebabkan perkuliahan monoton dan bahan ajar yang dipakai  dalam 

proses perkuliahan belum mampu mengkonstruksi pengetahuan mahasiswa, sehingga mahasiswa 

tidak    memahami materi yang disajikan dalam bahan ajar. Bahasa bahan ajar terlalu to the point, 

mahasiswa tidak mempunyai kesempatan mengembangkan pola pikir dan pengetahuan mereka.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah dengan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran kemudian menganalisis permasalahan dan kebutuhan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisis silabus, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah.  

b. Menganalisis buku yang berkaitan dengan Analisis Kompleks, hal ini bertujuan untuk melihat 

kesesuaian isi buku dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai 

mahasiswa.  

c. Wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah, bertujuan untuk mengetahui 

masalah/hambatan apa saja yang dihadapi di lapangan sehubungan dengan perkuliahan 

Analisis Kompleks. Hasil wawancara dianalisis secara deskriptif. Menurut Miles dan 

Huberman dalam Nyimas (2007:62) menyatakan “bahwa wawancara dari para pakar 

menghasilkan data kualitatif berdasarkan transkripsi tertulis dan catatan yang dibuat dibuat 

saat wawancara berlangsung”. Miles menyatakan cara menganalisis data kualitatif terdiri dari 

tiga tahap, yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data 

merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, dan mengabstraksi, dan mentransformasi data 

mentah yang diperoleh melalui observasi. 

d. Menyebarkan angket untuk menganalisis kebutuhan mahasiswa terhadap bahan ajar. Pada 

tahapan ini, mahasiswa diberikan angket yang memuat pertanyaan berikut 

Uraian Pertanyaan 
1. Apakah Anda suka belajar dengan menggunakan bahan ajar? 

a. Iya 
b. Tidak 

2. Mengapa Anda menggunakan bahan ajar? 
a. Karena bahan ajar membantu belajar mandiri 
b. Karena dapat berlatih soal-soal 
c. Karena bahan ajar dapat digunakan sebagai referensi tambahan  

3. Apa saja jenis bahan ajar (cetak) yang Anda ketahui? 
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a. Modul 
b. Handout 
c. Lembar Kerja  
d. Buku teks 

4. Jenis bahan ajar apa yang anda paling Anda sukai? 
a. Modul 
b. Handout 
c. Lembar Kerja  
d. Buku teks 

5. Bagaimana cara penyajian materi yang Anda harapkan dari suatu bahan ajar? 
a. Disajikan masalah terlebih dahulu sebelum masuk ke materi 
b. Dibimbing (diarahkan) untuk menemukan konsep 
c. Diberikan penjelasan langsung ke materi 

6. Bagaimana tampilan (lay out) bahan ajar yang Anda sukai? 
a. Disajikan dengan bergambar dan berwarna 
b. Desain sederhana, tanpa gambar, hitam putih 

7. Gaya bahasa seperti apa yang Andai sukai dari suatu bahan ajar? 
a. Baku, tapi tidak kaku 
b. Tidak baku 

8. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam perkuliahan tanpa bahan ajar? 
a. Iya  
b. Tidak 

9. Menurut Anda, apakah perlu dikembangkan bahan ajar untuk perkuliahan? 
a. Perlu 
b. Tidak perlu 

10. Pada mata kuliah apa yang Anda rasa paling perlu untuk dikembangkan bahan ajar?  
a. Mata umum 
b. Mata kuliah pendidikan matematika 
c. Mata kuliah matematika 

  

Data yang diperoleh dari angket di oleh dengan menggunakan rumus berikut (Riduwan, 2010: 89): 

𝑃 =
∑𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑋 100% 

e. Mereviuw literatur yang terkait dengan penelitian pengembangan, bertujuan untuk melihat 

rujukan mengenai penelitian pengembangan dan jenis-jenis bahan ajar yang tepat untuk 

dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis silabus diperoleh bahwa materi materi yang diajarkan sudah sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah. Peneliti melihat bahwa kompetensi yang harus 

dicapai mahasiswa cukup banyak. Untuk itu perlu bahan perkuliahan pendukung agar tujuan 

perkuliahan tercapai, yaitu suatu bahan perkuliahan yang dapat membimbing siswa dalam 

menemukan konsep. 

  
Setelah menganalisis silabus, peneliti melakukan analisis terhadap buku-buku yang berkaitan 

dengan analisis kompleks. Buku yang diamati diantaranya adalah buku Peubah Kompleks untuk 
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Ilmuwan dan Insinyur karangan John D Palioras, Fungsi Variabel Kompleks karangan 

R.Soemantri, dan Peubah Kompleks (Teori dan Soal-Soal) karangan Murray R.Spiegel. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa buku-buku yang ada tidak sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang hendak dicapai. Cakupan materi yang ada dalam buku terlalu luas dan cara 

penyajiannya menggunakan bahasa analisis yang terlalu tinggi, sehingga susah dipahami oleh 

mahasiswa di STKIP PGRI Sumatera Barat. 

Wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah analisis Kompleks, diperoleh informasi bahwa 

selama ini proses pembelajaran dominan dengan metode ceramah. Metode kelompok sudah pernah 

diterapkan, tapi belum efektif karena mahasiswa banyak bergantung kepada dosen dalam 

memahami materi. Diperlukan suatu bantuan berupa bahan ajar yang dapat membimbing 

mahasiswa dalam belajar, sehingga mahasiswa  bisa mandiri. Setelah wawancara dengan dosen, 

angket disebarkan menganalisis kebutuhan mahasiswa terhadap bahan ajar. Hasil yang diperoleh 

dari angket dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Hasil Angket Analisis Kebutuhan 

No Pertanyaan Jawaban 
Mahasiswa Persentase 

1 Apakah Anda suka belajar dengan menggunakan 
bahan ajar? 

Iya 100 % 

2 Mengapa Anda menggunakan bahan ajar? Karena bahan ajar 
membantu belajar 
mandiri 

76 % 

3 Apa saja jenis bahan ajar (cetak) yang Anda ketahui? Modul 95 % 

4 Jenis bahan ajar apa yang anda paling Anda sukai? Modul 81 % 

5 Bagaimana cara penyajian materi yang Anda 
harapkan dari suatu bahan ajar? 

Dibimbing 
(diarahkan) untuk 
menemukan konsep 

81 % 

6 Bagaimana tampilan (lay out) bahan ajar yang Anda 
sukai? 

Disajikan dengan 
bergambar dan 
berwarna 

83 % 

7 Gaya bahasa seperti apa yang Andai sukai dari suatu 
bahan ajar? 

Baku, tapi tidak 
kaku 88 % 

8 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam 
perkuliahan tanpa bahan ajar? 

Iya 81 % 

9 Menurut Anda, apakah perlu dikembangkan bahan 
ajar untuk perkuliahan? 

Perlu 100 % 

10 Pada mata kuliah apa yang Anda rasa paling perlu 
untuk dikembangkan bahan ajar? 

Mata kuliah 
matematika 67 % 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan suatu bahan ajar untuk membantu 

dalam perkuliahan, yaitu berupa modul. Modul merupakan bahan ajar yang dapat digunakan untuk 
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belajar mandiri. Modul yang dibutuhkan adalah modul yang dapat membimbing mahasiswa untuk 

menemukan konsep. Oleh karena itu, perlu dikembangkan modul berbasis penemuan terbimbing. 

Bedasarkan hasil wawancara, dilakukan reviuw literatur mengenai penelitian pengembangan. Buku 

yang direviuw adalah buku metodologi penelitian pengembangan dianalisis guna mempelajari 

tahap-tahap pengembangan suatu produk. Selain itu juga dilakukan reviuw literatur tentang basis 

penemuan terbimbing. Literatur yang berhubungan dengan penemuan terbimbing perlu direviuw 

guna memasukkan unsur penemuan terbimbing ke dalam modul yang akan dikembangkan. Dengan 

adanya literatur yang berhubungan dengan penelitian pengembangan, modul, dan basis penemuan 

terbimbing, peneliti akan terbantu dalam perancangan modul. 

 
KESIMPULAN 

Hasil analisis diperoleh bahwa mahasiswa membutuhkan modul berbasis penemuan terbimbing 

pada perkulihan Analisis Kompleks di STKIP PGRI Sumatera Barat. 
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PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING PADA  

LINGKARAN UNTUK SISWA KELAS VIII 
 SMP ADABIAH PADANG 

 
Sefriani1*, Sefna Rismen2 

1,2Program Studi Pendidikan matematika STKIP PGRI Sumatera Barat 
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan siswa dalam memahami unsur-
unsur lingkaran secara tepat serta buku sumber yang diberikan sekolah secara langsung 
mencantumkan rumus-rumus atau teori-teori yang membuat siswa cendrung menghapal sehingga 
hal ini menyebabkan siswa tidak mampu untuk belajar secara kreatif, kritis dan mandiri. 
Berhubungan dengan permasalahan yang ditemukan maka dikembangkan bahan ajar berupa LKS. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh LKS berbasis penemuan terbimbing yang valid dan 
praktis. Jenis penelitian ini adalah pengembangan, dengan  menggunakan model 4-D. Penelitian ini 
hanya dilakukan 3 tahap yaitu define, design, dan develop. Tahap define yaitu analisis kebutuhan 
dan permasalahan, tahap design merancang LKS berbasis penemuan terbimbing dan tahap develop 
mengembangkan LKS, dimana LKS dilakukan uji validitas dan uji praktikalitas. Uji validitas 
dilakukan dengan memberikan lembar validasi kepada validator untuk melihat kesesuaian materi, 
penyajian serta bahasa dan keterbacaan. Uji praktikalitas diberikan pada 1 orang guru dan  6 orang 
siswa dengan menggunakan angket dan pedoman wawancara untuk melihat kemudahan, waktu dan 
isi LKS. Hasil uji validitas pada aspek materi yaitu 3,71 aspek penyajian 3,59 dan aspek bahasa dan 
keterbacaan 3,39. Hasil validitas LKS secara keseluruhan dengan rerata 3,56 menunjukkan LKS 
sangat valid. Hasil uji praktikalitas yang dilakukan kepada guru menunjukkan LKS sudah praktis 
yaitu 75% pada semua aspek dan uji praktikalitas pada siswa menunjukkan LKS sangat praktis 
pada indikator kemudahan 82,3%,  waktu 77,1% dikategorikan praktis dan isi LKS 81,25% yaitu 
sangat praktis. Secara keseluruhan LKS sudah sangat praktis yaitu 80,22%. Dapat disimpulkan 
bahwa LKS berbasis penemuan terbimbing sudah sangat valid dan sangat praktis. 
 
Kata kunci: LKS, Penemuan Terbimbing, Validitas, Praktikalitas 
 

PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan berperan penting dalam kehidupan, salah satu ilmu yang bisa diperoleh adalah 

matematika. Ilmu matematika bisa diterapkan dalam kehidupan sebagai contoh  pembuatan roda 

sepeda dengan menggunakan prinsip garis singgung lingkaran. Oleh karena matematika memiliki 

peranan yang penting maka kualitas matematika diharapkan lebih baik lagi salah satunya degan 

mengikuti kurikulum yang berlaku. Tujuan kurikulum tentunya diselaraskan dengan tujuan 

pembelajaran matematika agar siswa pintar secara akademik serta mampu mengaplikasikan ilmu 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menyempurnakan pola pikir dalam proses 

pembelajaran pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) ada beberapa hal yang harus 

dicapai oleh siswa yaitu; aktif mencari, berbasis tim, multidispilin serta kritis (Wardani, 2014). 

Pada tingkat SMP lingkaran merupakan salah satu materi pelajaran yang dipelajari di kelas VIII. 

Dari hasil yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan siswa belum mampu 
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memahami materi lingkaran bahkan masih ragu pada bagian unsur-unsur lingkaran. Sementara 

unsusr-unsur lingkaran berperan penting pada pembelajaran selanjutnya. Hal ini terjadi salah 

satunya didasarkan pada ketersediaan buku sumber yang belum mampu menggiring siswa untuk 

menemukan konsep secara mandiri. Buku sumber yang digunakan cendrung mencantumkan 

prinsip-prinsip atau pendefenisian dan rumus-rumus secara langsung Sehingga akibatnya dalam 

belajar siswa menghapal dan tidak menemukan sendiri.  

Salah satu sumber belajar yang digunakan yaitu buku paket, selain itu Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) juga dipergunakan oleh sebagian siswa pada kelas yang diobservasi. Namun, LKS ini juga 

belum mampu membantu siswa untuk aktif mencari yang merupakan salah satu tujuan dari 

kurikulum yang dicapai. Mengembangkan sebuah LKS merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. LKS merupakan lembaran kegiatan siswa yang 

didalamnya terdapat prinsip, konsep, dan rumus yang akan ditemukan sendiri oleh siswa. Menurut 

Prastowo (2011: 204) ” LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi 

materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk  pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan 

oleh  peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai ”. Dapat disimpulkan 

bahwa LKS harus dikerjakan sendiri oleh siswa pada setiap materi yang ada.  

LKS yang dikembangkan adalah LKS berbasis penemuan terbimbing. Ini bertujuan agar pada 

pembelajaran dengan menggunakan LKS lebih bervariasi dibandingkan dengan pembelajaran yang 

sebelumnya dilaksanakan. Menurut Hamdani ( 2011: 2 ) ” Penemuan adalah proses mental siswa 

mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prisnsip, dimana proses mental yang dimaksud adalah 

mengamati, menjelaskan, mengelompokkan serta menyimpulkan”. Hal ini berarti siswa yang 

diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran, dan guru memberikan bimbingan terhadap siswa 

dalam proses penemuan yang dilakukan oleh siswa. Sesuai dengan latar belakang yang 

dikemukakan maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

mengembangkan LKS berbasis penemuan terbimbing yang valid dan praktis  pada materi lingkaran 

untuk siswa kelas VIII SMP Adabiah Padang? 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan karena peneliti bermaksud untuk 

mengembangkan LKS berbasis penemuan terbimbing. Penelitian ini menggunakan model 4-D yang 

dikemukakan oleh Thiagarajan dkk dalam Trianto  (2011: 189). Model  4-D ini yaitu define 

(pendefenisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran). 

Namun pada penelitian ini dilakukan sampai tiga tahap yaitu pendefinisian, peracangan dan 

pengembangan, karena selain mengingat keterbatasan waktu dan biaya menurut Thiagarajan dkk 

dalam Trianto (2011: 192) mengemukakan  bahwa pada tahap penyebaran merupakan tahap 
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penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di sekolah 

lain, oleh guru yang lain. 

Langkah-langkah pengembangan LKS berbasis penemuan terbimbing pada materi  lingkaran  

dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap pendefenisian (defime) 

 Pada tahap ini yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan. Tujuan 

analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui masalah dasar yang dibutuhkan dalam 

pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Analisis kebutuhan yaitu dengan melihat apa  

yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

membuat siswa lebih mandiri dalam belajar. Analisis permasalahan yaitu dengan mengamati 

buku sumber yang digunakan di sekolah. Mengamati apakah buku sumber yang sudah ada 

sesuai  dengan kriteia dan kebutuhan dalam proses pembelajaran. 

2. Tahap perancangan (design) 

Proses perancangan LKS ini yaitu: Menganalisis konsep-konsep yang terdapat pada pokok 

bahasan lingkaran yang dijadikan isi dari LKS, merancang LKS yang berisi kompetensi, 

materi lingkaran yang disajikan dalam bentuk penemuan, contoh soal dan latihan mandiri 

kemudian membuat LKS. 

3. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan yang dilakukan adalah validasi dan praktikalisasi. Validitas merupakan 

langkah yang dilakukan untuk melihat keabsahan dan kebenaran LKS dari segi materi/isi, 

penyajian serta bahasa dan keterbacaan dengan memberikan lembar validasi kepada validator 

pakar dan validator bahasa. Praktikalitas merupakan uji coba yang akan dilakukan untuk 

melihat keterpakain LKS dengan memberikan angket dan wawancara kepada 1 orang guru dan 

6 orang siswa, dengan indikator kemudahan, waktu dan isi LKS. Kemudian wawancara akan 

dilakukan untuk mengetahui hal yang lebih spesifik dengan menggunakan lembar pedoman 

wawancara. 

Penelitian yang diakukan akan menghasilkan data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dari 

hasil lembar validasi dan agket praktikalitas. Setelah data diperoleh, kemudian akan dideskripisikan 

dan diberi tafsiran-tafsiran. Pengolahan data kuantitaif tersebut yaitu: 

1) Analisis Data Hasil Validasi 

       R= ∑ 𝑉𝑖𝑖=1
𝑛

 

(Mulyardi, 2006 : 82) 

Dengan: 

R  = rerata hasil penelitian dari validator 

Vi = skor hasil penilaian validator ke-i 

Rerata yang diperoleh akan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan. 
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2) Analisis Data Hasil Praktikalitas 

NP =
Jumlah semua skor

Skor maksimum
𝑥 100% 

Dengan :          

NP= Nilai Praktikalitas 

n   = banyak validator 

setelah nilai NP diperoleh maka akan disesuaikan dengan kriteria yang ada yang dimodifikasi dari 

Riduwan (2005: 89). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan diuraikan sebagai berikut. 

1) Hasil tahap pendefenisian (define)  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, analisis kebutuhan yang diperoleh yaitu siswa 

membutuhkan bahan ajar yang mudah dipahami dan bisa digunakan secara langsung baik 

dalam menemukan konsep serta dalam mengerjakan latihan, dalam artian bahwa siswa tidak 

perlu lagi melakukan catatan ulang pada buku masing-masing. Hasil analisis permasalahan 

yang diperoleh siswa membutuhkan bahan ajar berupa LKS yang mana dapat digunakan 

secara langsung tanpa melakukan catatan ulang pada buku masing-masing. LKS yang 

diinginkan tentunya mampu membantu siswa untuk menemukan konsep dan teori secara 

mandiri dan mampu menggunakan waktu yang efektif dalam pembelajaran. 

2) Hasil tahap perancangan (design) 

Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di atas maka disajikanlah langkah-langkah yang 

membantu siswa untuk bisa menemukan konsep-konsep yang terdapat pada pokok bahasan 

lingkaran. Analisis konsep yang telah dilakukan menghasilkan LKS menjadi 6 kegiatan 

belajar. LKS dengan rancangan yang telah dilakukan LKS dibuat berdasarkan tahap 

pendefenisian dan perancangan yang telah dilakukan. Berikut ini diuraikan sistematika LKS 

berbasis penemuan terbimbing yang dibuat.. 

a) Masalah/problema 

Masalah/problema disajikan sebagai pengantar bagi siswa untuk berfikir dan menemukan 

definisi yang akan dicapai sendiri oleh siswa. Masalah/problema yang dimaksud akan 

diperlihatkan pada Gambar 1. berikut ini. 
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b) Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dicantumkan dalam LKS disediakan sendiri oleh siswa untuk 

digunakan dalam menemukan rumus yang akan ditemukan sendiri. Alat dan bahan yang 

dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Lembar Kegiatan Siswa 

Konsep ataupun uraian materi yang ada dalam LKS disajikan dalam bentuk lembar 

kegiatan siswa melalui beberapa langkah-langkah, dimana siswa sendiri yang akan 

menemukan konsep, uraian materi dan rumus-rumus dari setiap materi. Lembar kegiatan 

siswa terlihat pada Gambar 3. berikut ini: 

 

 

Gambar 1 Masalah/Problema 

 

Gambar 2 Alat dan Bahan 
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d) Istilah penting/kata kunci 

Istilah penting/kata kunci dicantumkan untuk memudahkan siswa menemukan rumus yang 

akan dicapai, seperti terlihat pada Gambar 4. di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hasil tahap pengembangan (develop) 

a) Hasil tahap validasi 

Hasil validasi yang telah dilakukan terhadap tiga orang validator dapat dilihat pada Tabel 1 

di bawah ini: 

 
Gambar 3 Lembar kegiatan siswa 

 

Gambar 4. Istilah Penting/Kata Kunci 
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Tabel 1 Hasil Analisis Validasi 

Aspek yang divalidasi Rerata Kategori 
1. Materi  3,71 Sangat valid  

2.Penyajian LKS 3,59 Sangat valid 

3.Bahasa dan keterbacaan 3,39 Sangat valid 

Rata-rata 3,56 Sangat valid 
 

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis penemuan terbimbing 

pada materi lingkaran rerata 3,56 dikaegorikan sangat valid. Tercapainya LKS yang sangat valid 

ini, sebelumnya mendapatkan beberapa catatan dan saran dari validator.  

b) Hasil tahap praktikalitas 

a. Hasil analisis angket praktikalitas guru 

Hasil analisis yang diperoleh setelah pemberian angket terhadap satu orang guru dapat 

dilihat pada Tabel 2. di bawah ini: 

Tabel 2 Hasil  analisis angket praktikalitas guru 

Indikator Nilai Praktikalitas 
(%) Kateori 

1. Kemudahan  75% Praktis  
2. Waktu 75% Praktis 
3. Isi LKS 75% Praktis 

Rata-rata  75% Praktis 

Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa LKS yang di kembangkan telah memenuhi kriteria 

praktis untuk indikator kemudahan, indikator waktu, dan indikator isi. Rata-rata nilai 

praktikalitas dari angket adalah 75%, berarti LKS yang dikembangkan praktis. 

b. Hasil analisis angket praktikalitas siswa 

Hasil analisis yang telah dilakukan setelah pemberian angket terhadap enam orang 

siswa dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini: 

Tabel 3 Hasil analisis angket praktikalitas siswa. 

Indikator Nilai praktikalitas 
(%) Kategori 

1. Kemudahan  82,3% Sangat praktis 

2. Waktu 77,1% Praktis 

3. Isi  81,25% Sangat praktis 

Rata-rata 80,22% Sangat praktis 

 

Rata-rata persentase skor adalah 80,22% artinya LKS berbasis penemuan terbimbing  sudah 

sangat praktis digunakan oleh siswa. 

c.  Hasil wawancara dengan siswa 
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Hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa LKS yang dikembangkan sudah mampu 

dipahami dengan baik, serta membantu siswa dalam menemukan konsep yang akan 

dicapai. Siswa juga mampu belajar mandiri, karena selain siswa senang belajar dengan 

menggunakan LKS, siswa juga memiliki keinginan untuk belajar dengan menggunakan 

LKS. Hal ini berarti bahwa siswa di SMP Adabiah mampu menggunakan LKS yang telah 

dikembangkan baik dari segi isi maupun belajar dengan menggunakan LKS. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menghasilkan LKS berbasis penemuan terbimbing  yang terdiri dari enam kegiatan 

belajar untuk materi lingkaran. Adapun enam kegiatan belajar tersebut adalah 1) lingkaran dan 

unsur-unsurnya, 2) menemukan dilai pi dan keliling lingkaran, 3) luas lingkaran, dan kegiatan 

belajar 4,5,6 tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring lingkaran serta sudut 

pusat dan sudut keliling kemudian pada LKS ini juga ditambahkan materi pengayaan yaitu segi 

empat tali busur. LKS pada materi Lingkaran sudah sangat valid dilihat dari segi isi/materi, 

penyajian, serta bahasa dan keterbacaan pada rerata 3,56% dan praktis pada indikator kemudahan, 

waktu dan isi LKS yaitu 80,22%. Saran dari peneliti yaitu LKS ini dapat dilanjutkan pada tahap 

penyebaran (disseminate). 
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DI PRODI 
PENDIDIKAN MATEMATIKA UMMY SOLOK 

 
 Rita Oktavinora  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah telaah kurikulum matematika 
SD di program studi pendidikan matematika UMMY Solok. Penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, penerapan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan matematika 
kelas2012A yang terdiri dari 27 orang mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persentase 
hasil belajar mahasiswa meningkat dari siklus I sampai siklus III. Dengan demikian model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah 
telaah kurikulum matematika SD di program studi pendidikan matematika UMMY Solok. 
 
Kata kunci: Model Kooperatif Jigsaw, Hasil Belajar Mahasiswa 

  
PENDAHULUAN 

Program pendidikan atau kurikulum lebih banyak diarahkan guna menanggulangi masalah-masalah 

besar seperti masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas hasil 

pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, perluasan 

kesempatan kerja, dan masalah-masalah besar lainnya. Sampai akhirnya pada saat sekarang ini, 

dimana zaman telah berubah begitu pesat, kurikulum sekolah diarahkan untuk mempersiapkan 

warga negara memasuki abad baru yang penuh dengan persaingan-persaingan global. Adapun 

perkembangan kurikulum di Indonesia meliputi : a).  Kurikulum SD sebelum tahun 1968, b). 

Kurikulum SD tahun 1968, c) Kurikulum SD tahun 1975, d). Kurikulum SD tahun 1984, e). 

Kurikulum SD tahun 1994, f). Kurikulum SD tahun 2013. 

Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi 

Kepala Sekolah dan pengawas kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan 

supervise atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

membimbing anaknya belajar dirumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman 

untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa, 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Begitu banyaknya fungsi kurikulum dengan hal itu 

Program Studi Pendidikan Matematika UMMY Solok untuk mengeluarkan matakuliah Telaah 

Kurikulum Matematika SD sesuai dengan kompetensi dasar matakuliah ini yaitu mahasiswa 

diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep mengenai kurikulum pendidikan 

matematika sekolah, struktur dan subtansi materi untuk jenjang SD. 

 275 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

Mahasiswa sebagai calon guru wajib mempelajarinya agar mahasiswa lebih paham mengenai 

kurikulum untuk itu dosen harus dapat memilih model pembelajaran yang tepat. Keberhasilan 

dosen dalam pembelajaran sedikit banyak dipengaruhi oleh pemilihan model pembelajaran yang 

tepat. Pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadikan pembelajaran akan berjalan efektif. 

Dengan pembelajaran yang efektif dimungkinkan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Model pembelajaran yang dipilih oleh dosen disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran, 

potensi, sikap dan minat mahasiswa. Untuk itu, dalam pembelajaran telaah kurikulum matematika 

SD dibutuhkan dosen yang kreatif dalam memilih dan menentukan model pembelajaran. Tanpa 

dukungan dari dosen, keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran untuk mata kuliah telaah 

kurikulum matematika SD tidak dapat berjalan secara lebih baik.  

Penulis menyadari bahwa dalam mengelola pembelajaran di kelas belum sepenuhnya sesuai 

tuntutan perubahan zaman. Dengan refleksi diri, penulis berusaha memperbaiki kondisi 

pembelajaran. Pembelajaran harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga berpusat kepada 

mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa secara aktif dan dinamis harus menjadi tujuan utama 

pembelajaran. Dengan demikian, dalam pembelajaran penulis perlu menentukan model 

pembelajaran yang tepat.  

Penulis berperan dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Jika penulis mampu 

menciptakan suasana perkuliahan telaah kurikulum matematika SD yang kondusif maka akan 

menumbuhkan  sikap positif dan rasa percaya diri mahasiswa. Jika sikap positif dan rasa percaya 

diri mahasiswa sudah terbentuk maka keberanian mahasiswa akan muncul pada dirinya. Untuk itu, 

dalam proses perkuliahan, penulis perlu memfasilitasi serangkaian kegiatan yang memberi ruang 

bagi munculnya aktivitas mahasiswa dan terjadinya interaksi sosial sehingga hasil belajar 

mahasiswa meningkat. Mahasiswa terlibat langsung secara aktif dalam membangun makna 

perkuliahan bagi dirinya, baik secara individual maupun kelompok.    

Perkuliahan berpusat kepada mahasiswa yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, dan hasil 

belajar mahasiswa dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim 

(2000: 16) model pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar daripada 

belajar individualistik. Dalam pembelajaran kooperatif mahasiswa bukan hanya dituntut untuk 

sukses secara individual. Mereka bekerja sama untuk mencapai hasil bersama. Mahasiswa dituntut 

untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya, sehingga pembelajaran matakuliah 

telaah kurikulum matematika SD bukan hanya dimaksudkan untuk mengasah otak dan kompetensi 

semata, tetapi juga untuk mengasah “qolbu” menurut As’ari dalam Niniwati, (2005: 6).  

Dalam model pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa tipe yaitu, a) STAD (Students Teams 

Achievement Division), b) TGT (Team Game Tournaments), c) Jigsaw, d) TAI (Team Assisted 

Individualization),  e)  GI (Group Investigation),  dan f) TPS (Think Pair Share) menurut 
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Mohamad Nur, (2005:6). Dalam penelitian ini dikhususkan pada model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 

Model pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja bersama-sama dalam kelompok yang beranggotakan 

5-6 mahasiswa menurut Arends, (1997:323). Dalam pembentukan kelompok harus 

mempertimbangkan heterogenitas kemampuan mahasiswa. Setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab terhadap penguasaan setiap sub topik yang ditugaskan dosen dengan sebaik-baiknya. 

Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas dengan sub topik yang sama berkumpul dan 

berdiskusi tentang sub topik yang sama sambil bertukar pendapat dan informasi. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli (expert). Selanjutnya anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal 

dan mengajarkan apa yang telah dipelajarinya dan didiskusikan dalam kelompok ahli untuk 

diajarkan kepada teman kelompoknya sendiri. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mempunyai tujuan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara berkelompok. Di samping itu, yang 

menonjol dari tipe jigsaw adalah adanya kerjasama dalam kelompok untuk mempelajari atau 

memahami suatu materi atau tugas yang berbeda-beda. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  

menuntut mahasiswa agar dapat mengembangkan aktivitas dan penguasaan materi secara lebih baik 

sehingga hasil belajar mahasiswa dapat meningkat. Selain itu, dalam model belajar kooperatif ini, 

mahasiswa mempunyai kebebasan untuk saling bertanya jawab kepada teman kelompoknya karena 

umumnya mahasiswa enggan bertanya kepada dosen ketika mereka mengalami kesulitan dalam 

memahami suatu permasalahan.     

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

mengenai peningkatan hasil belajar mahasiswa matakuliah telaah kurikulum matematika SD 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di program studi pendidikan matematika 

UMMY Solok. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah telaah 

kurikulum matematika SD di program studi pendidikan matematika UMMY Solok. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian 

tindakan kelas (PTK) merupakan penelitian mendeskripsikan peningkatan hasil belajar mahasiswa 

dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata kuliah telaah kurikulum matematika SD. 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian. Peneliti bertindak sebagai perancang, 

pelaksana, pengumpul data dan penganalisa data, penarik kesimpulan dan pembuat laporan 

penelitian. 
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Penelitian ini dilakukan di UMMY Solok. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa matematika 

2012 kelas A program studi pendidikan matematika jurusan PMIPA semester genap tahun 

akademik 2013/2014 yang berjumlah 27 orang.    

Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, 

partisipatif, kolaboratif dan spiral. Siklus dalam penelitian tindakan diawali dengan perencanaan 

tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi proses dan 

hasil tindakan (observation), dan melakukan refleksi (reflection). 

PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang. Dalam penelitian ini, 4 tahapan tersebut yang 

akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.  

1. Perencanaan   

a. Penyusunan instrumen dan pembagian kelompok asal. 

1) Perencanaan penyusunan instrumen. 

2) Perencanaan pembagian kelompok asal dan kelompok ahli. 

b. Perencanaan tindakan  penerapan kooperatif model jigsaw di kelas. 

1)Merencanakan penyajian materi oleh dosen 2)Merencanakan pemberian tugas oleh dosen 

3)Merencanakan diskusi kelompok ahli 4)Merencanakan diskusi kelompok asal 

5)Merencanakan  diskusi kelas. 6)Merencanakan  pemberian ujian diakhir siklus 

7)Merencanakan tahap penutup. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Rencana Pelaksanakan tindakan  dengan langkah sebagai berikut. 

a. Pembagian kelompok asal 

b. Awal pembelajaran.  

c. Tindakan penerapan kooperatif tipe jigsaw di kelas  

1)Melaksanakan penyajian materi oleh dosen 2)Melaksanakan pemberian tugas oleh dosen 

3)Melaksanakan diskusi kelompok ahli 4)Melaksanakan diskusi kelompok asal 

5)Melaksanakan diskusi kelas 6)Melaksanakan pemberian ujian diakhir siklus 

d. Melaksanakan tahap penutup      

Pengamatan  

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan 

tindakan dan untuk mengetahui sejauh mana tindakan dapat menghasilkan perubahan sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan. 
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3. Refleksi  

Pada tahap refleksi, dilakukan analisis dan diskusi bersama rekan sejawat terhadap data hasil 

observasi. Data yang diperoleh dianalisis, dan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan 

tindakan dalam mencapai tujuan. Pada tahap refleksi ini diketahui apa saja yang sudah dicapai, 

apa saja yang belum dicapai dan apa saja kelemahan yang harus  diperbaiki pada pertemuan 

berikutnya. 

Instrumen Penelitian  

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah: 1) tes, 2) lembar observasi, dan 3)  catatan 

lapangan. 

Teknik Analisis Data   

Untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa secara individu digunakan rumus: 

                          

 
 
Dimana. NI   =  Keberhasilan belajar secara individu 
  T     =   Skor yang diperoleh mahasiswa 
                          SM  =   Skor maksimum dari tes. 
 
Dengan demikian, mahasiswa dikatakan berhasil jika NI ≥ 65. Untuk mengetahui persentase 

banyaknya mahasiswa yang telah mencapai nilai 65 ke atas , digunakan rumus:  

 

  

Dengan 

 NT : Persentase banyaknya mahasiswa yang mencapai nilai di atas 65  

 ST  : jumlah mahasiswa mencapai nilai di atas 65 

 N   : jumlah seluruh mahasiswa dalam kelas 

Selanjutnya kelas dikatakan berhasil apabila  NT ≥ 80%  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Belajar Keseluruhan Siklus 

Gambaran peningkatan hasil belajar mahasiswa tiap siklus, secara lebih jelas dapat dilihat pada 

Tabel 1, dan pada Gambar 1 diagram batang berikut ini. 

 

    %100X
N
STNT =  

NI =  %100X
SM
T  
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Tabel 1 Persentase Keberhasilan Belajar Mahasiswa Setiap Siklus 

Siklus  
Mahasiswa yang Telah Berhasil 

Belajar 
Mahasiswa yang Belum 

berhasil Belajar 
Orang Persen Orang Persen 

I 24 88.89 3 11.11 
II 24 88.89 3 11.11 
III 25 92.59 2 7.41 

  

 
Gambar 1 Diagram Batang Peningkatan Persentase Jumlah Mahasiswa 

Tuntas  Belajar untuk Setiap Siklus 

 
Peningkatan hasil belajar mahasiswa dilihat dari peningkatan persentase jumlah mahasiswa yang 

mencapai  indikator dari tiap-tiap siklus selama penelitian yaitu nilai ≥65. Pada siklus I dan II hasil 

ujian mahasiswa sudah baik karena persentase jumlah mahasiswa yang mendapat Nilai Akhir 

Siklus ≥ 65 sudah mencapai 88.87 %. Sudah melewati indikator keberhasilan kelas yaitu 80%. Dan 

pada siklus III meningkat menjadi 92.59% keberhasilan mahasiswa. Jadi peningkatan keberhasilan 

mahasiswa dari siklus II ke siklus III sebesar 3.72%. 

Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatan hasil belajar 

mahasiswa pada matakuliah telaah kurikulum matematika SD di program studi pendidikan 

matematika UMMY Solok. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada 

matakuliah telaah kurikulum matematika SD di program studi pendidikan matematika UMMY 

Solok. 
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Melalui pembelajaran yang telah dilakukan peneliti, peneliti menyarankan agar: 

1. Dosen dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan mengenalkan 

kepada mahasiswa model ini, dengan demikian mahasiswa dapat menkomunikasikan 

perkuliahan dan pemahaman yang diproleh serta semangat dalam mengajukan pertanyaan baik 

kepada dosen maupun kepada temannya. 

2. Fakultas dapat menjadikan Penelitian Tindakan Kelas ini sebagai contoh atau bahan referensi 

bagi dosen dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah mereka untuk lebih lanjut. Dengan 

demikian PTK ini dapat bermanfaat bagi dosen-dosen di program studi pendidikan matematika 

UMMY Solok. 
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Abstrak. Permasalahan yang dihadapi pada perkuliahan Statistik Matematika 1 yaitu: Pemahaman 
mahasiswa terhadap materi pada perkuliahan Statistik Matematika 1 masih kurang; Soal-soal yang 
ada pada buku sangat banyak untuk setiap sub bab; Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) belum pernah 
digunakan selama perkuliahan statistik matematika; Hasil belajar statistik matematika 1 masih 
rendah. Untuk membantu mahasiswa mengerjakan banyak soal, diperlukan suatu media yang dapat 
memotivasi mahasiswa dalam belajar berupa LKM. Untuk mendukung peningkatan pemahaman 
mahasiswa maka LKM tersebut dibuat berbasis  Scaffolding. Pembelajaran Scaffolding merupakan 
praktek assited learning, yaitu teknik pemberian dukungan belajar yang pada tahap awal diberikan 
secara lebih terstruktur, kemudian secara berjenjang sebagai peranan dosen dalam  mendukung 
perkembangan mahasiswa dan menyediakan struktur dukungan untuk mencapai tahap atau level 
berikutnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana praktikalitas dari LKM 
Statistik Matematika 1 berbasis Scaffolding pada materi Ekspektasi Matematika di program studi 
pendidikan matematika FKIP UMMY Solok?”. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 
praktikalitas dari LKM Statistik Matematika 1 berbasis Scaffolding pada materi Ekspektasi 
Matematika di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMMY Solok dengan rata-rata 
persentase 84.60% dengan kriteria sangat praktis. 

 
Kata Kunci: Lembar Kerja Mahasiswa, Scaffolding, Statistik Matematika 1, Praktikalitas 
 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa merupakan pembelajar di tingkat Perguruan Tinggi yang sudah dianggap dewasa. 

Mahasiswa seharusnya mampu berpikir dan mengorganisir dirinya dengan baik dalam 

pembelajaran. Mahasiswa seharusnya juga mampu melaksanakan setiap mata kuliah dengan baik 

dan bertanggung jawab. Statistik Matematika 1 merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 

diikuti oleh setiap mahasiswa program studi pendidikan matematika di FKIP Universitas 

Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok. Mata kuliah ini mempelajari materi mengenai 

ilmu peluang. Mata kuliah ini juga merupakan prasyarat untuk statistik matematika 2 karena materi 

yang ada berkaitan satu sama lain. Idealnya mahasiswa harus menguasai materi statistik 

matematika 1 dengan baik.  

Berdasarkan pengamatan peneliti selama mengampu matakuliah Statistika Matematika 1 di 

UMMY Solok, ditemukan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa kemampuan mahasiswa 

dalam pemecahan masalah masih kurang. Hal ini terlihat disaat mereka diberi tugas rumah, mereka 

mengerjakan tugas dengan baik, namun apabila ditanya cara memperolehnya sebagian besar 
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mahasiswa belum dapat menjelaskan pekerjaan mereka. Disamping itu, dalam pembuktian suatu 

formula matematika, sebagian besar mahasiswa belum mampu mengakses pengetahuan yang sudah 

mereka miliki. Sehingga mereka belum bisa menyelesaikan pembuktian secara mandiri. Disamping 

itu, mahasiswa belum memaksimalkan buku sebagai sumber belajar. Padahal, mereka masing-

masing sudah diwajibkan memiliki buku sebagai sumber belajar.  

Mahasiswa banyak yang meminta bimbingan selama mengerjakan soal dalam pembelajaran. 

Dengan jumlah mahasiswa yang banyak tentu tidak akan memungkinkan jika mereka dibimbing 

satu persatu. Karena akan memakan banyak waktu, sehingga kompetensi dan materi tidak tercapai 

sehingga hasil belajar mahasiswa rendah. Berikut ini adalah nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa program studi pendidikan matematika yang 

mengambil matakuliah Statistik Matematika 1. 

 

Tabel 1  Nilai Rata-rata Statistik Matematika 1 Semester Genap 
Tahun Akademik 2011/2012 dan 2012/2013 

Semester 
genap tahun 
akademik 

Nilai rata-rata 

UTS UAS 

2012/2013 45,30 52,30 
2011/2012 69,75 58,56 

 

Rendahnya hasil belajar Statistik Matematika 1 disebabkan karena mahasiswa kurang memahami 

konsep. Mengerjakan banyak soal adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memahami 

konsep Statistik Matematika 1.  

Untuk membantu mahasiswa mengerjakan banyak soal, diperlukan suatu media yang dapat 

memotivasi mahasiswa dalam belajar berupa Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). LKM merupakan 

kompilasi dari buku panduan dan kumpulan soal-soal yang telah dikemas sedemikian rupa yang 

dibuat secara bertahap untuk melatih dan meningkatkan keterampilan mahasiswa, serta 

meningkatkan pemahaman tentang tahap-tahap dalam penyelesaian soal. Selama ini dalam 

perkuliahan belum pernah menggunakan LKM. Melalui LKM diharapkan mahasiswa mempunyai 

tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan termotivasi dalam perkuliahan. Untuk mendukung 

peningkatan pemahaman mahasiswa maka LKM tersebut dibuat berbasis  Scaffolding. 

Pembelajaran Scaffolding merupakan bagian konsep dasar dalam kontruktivisme. Yamin 

(2011:165) menyatakan bahwa “Pembelajaran Scaffolding  merupakan bimbingan yang diberikan 

oleh seorang pembelajar kepada siswa dalam proses pembelajaran”. Pembelajaran Scaffolding 

merupakan praktik assited learning, yaitu teknik pemberian dukungan belajar yang pada tahap 

awal diberikan secara lebih terstruktur, kemudian secara berjenjang sebagai peranan dosen dalam  

mendukung perkembangan mahasiswa dan menyediakan struktur dukungan untuk mencapai tahap 

atau level berikutnya.  
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LKM berbasis Scaffolding dikembangkan berdasarkan karakteristik mahasiswa yang ada di 

UMMY Solok. LKM ini diujicobakan, kemudian dievaluasi, dianalisis dan direvisi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

praktikalitas dari LKM Statistik Matematika 1 berbasis Scaffolding pada materi Ekspektasi 

Matematika di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMMY Solok?”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4-D. Menurut 

Thiagarajan dan Semmel dalam Trianto (2012:93) “Model pengembangan produk seperti yang 

disarankan adalah model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu Define, Design, 

Develop, dan Desseminate atau diadaptasi menjadi model 4-P yaitu Pendefenisian, Perancangan, 

Pengembangan, dan Penyebaran”. Pada penelitian ini hanya dilakukan tiga tahap yaitu 

pendefenisisan, perancangan, dan pengembangan. Sedangkan tahap penyebaran hanya skala kecil 

saja di FKIP UMMY Solok. 

1. Tahap pendefinisian 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap ini 

meliputi lima langkah pokok, yaitu analisis silabus, analis mahasiswa, analisis tugas, analisis 

konsep, dan analisis perumusan tujuan pembelajaran. 

2. Tahap perancangan 

Hal yang didapatkan pada tahap pendefinisian digunakan untuk merancang LKM Statistik 

Matematika 1 berbasis scaffolding pada materi ekspektasi matematika di program studi 

pendidikan matematika FKIP UMMY Solok. LKM ini dirancang untuk tiga kali pertemuan.  

3. Tahap pengembangan 

Pada tahap ini LKM yang telah dirancang divalidasi. Setelah LKM yang dirancang dinyatakan 

valid maka dilihat praktikalitas dari LKM. Praktikalitas LKM tujuannya untuk melihat 

keterpakaian LKM Statistik Matematika 1 berbasis Scaffolding bagi mahasiswa. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket terdiri dari 20 pernyataan dengan 

empat alternatif pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju,sangat tidak setuju. 

Kisi-kisi angket dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Kisi-kisi Angket Respon Mahasiswa terhadap 
Lembar Kerja Mahasiswa Statistik Matematika 1 Berbasis Scaffolding 

No Variabel Praktikalitas Indikator Nomor 
Pernyataan 

1 Daya tarik perangkat 
tehadap minat mahasiswa 

a. Keinginan mahasiswa mengikuti 
pembelajaran 

b. Ketertarikan mahasiswa terhadap 
LKM (isi, warna, gambar, penyajian) 

c. Kemampuan LKM mengatasi rasa 
bosan dan jenuh dalam belajar 

1 
 
2,3,4,5 
 
7,9,20 
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2 Kemudahan penggunaan 
dan isi 

a. Memudahkan mahasiswa menemukan 
konsep 

b. Membantu mahasiswa mengaitkan 
konsep yang dipelajari dengan konsep 
yang sudah ada sebelumnya 

c. Membantu mahasiswa dalam 
menghubungkan materi dengan 
kehidupan sehari-hari 

d. Kejelasan petunjuk dalam Lembar 
Kerja Mahasiswa 

10,14 
 
13 
 
 
16 
 
 
17 

3 Peningkatan keaktifan 
mahasiswa  

a. Menjadikan mahasiswa dapat belajar 
mandiri 

b. Kemampuan merangsang daya berpikir 
kritis mahasiswa  

c. Meningkatkan aktivitas mahasiswa  
d. Kesesuaian dengan karakteristik dan 

kemampuan mahasiswa 

6,8 
 
11,18,19 
12 
15 

 

Data hasil angket respon mahasiswa yang terkumpu, dihitung persentasenya, dengan rumus: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) =
𝑅
𝑆𝑀

× 100% 

Keterangan 

R  :  Skor yang diperoleh 

SM:  Skor maksimum  

Kriteria penilaian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Kriteria Penilaian 

Persentase (P) Kriteria Penilaian 
80% < P ≤ 100% Sangat praktis 
60% < P ≤ 80% Praktis 
 40%< P ≤60% Cukup praktis 
20% < P ≤ 40% Tidak praktis 
0%≤ P≤ 20% Sangat tidak praktis 

    Sumber: Widiyoko(2012: 123) 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika B 

FKIP UMMY Solok pada tahun akademik 2013/2014 yang mengambil mata kuliah Statistik 

Matematika 1. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk melihat praktikalitas dari LKM maka dilakukan uji coba pemakaian LKM. Uji coba LKM 

dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan di lokal pendidikan matematika B Universitas Mahaputra 

Muhammad Yamin (UMMY) Solok. Setelah tiga kali pertemuan mahasiswa melaksanakan 

pengisisan angket untuk melihat praktikalitas LKM. Hasil pengisian angket oleh mahasiswa 

diperoleh rata-rata persentase kepraktisan LKM sebesar 84,60%. Artinya LKM sangat praktis 
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untuk digunakan. Hasil perhitungan angket respon mahasiswa terhadap LKM secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4 Hasil Angket Respon Mahasiswa 

No. Pernyataan 
Penilaian 

Frekuensi % Kategori 
1 Belajar menggunakan  LKM  ini membuat 

saya termotivasi untuk belajar 97 86.61 Sangat praktis 

2 LKM  ini memiliki tampilan yang menarik 81.00 72.32 Praktis 
3 LKM  ini memiliki gambar yang menarik 84 75.00 Praktis 
4 LKM  ini memiliki warna yang menarik 84 75.00 Praktis 
5 Ringkasan materi dalam  LKM  ini mudah 

dipahami 96 85.71 Sangat praktis 

6 Saya mengisi  LKM  dengan baik agar 
memperoleh nilai yang baik 94 83.93 Sangat praktis 

7 Saya merasa rileks belajar menggunakan  
LKM  ini 98 87.50 Sangat praktis 

8 Saya dapat belajar sendiri menggunakan  
LKM  ini jika tidak ada dosen dan teman 90 80.36 Praktis 

9 Belajar menggunakan  LKM  ini praktis dan 
mudah 96 85.71 Sangat praktis 

10 Ringkasan materi dalam  LKM  ini membantu 
saya dalam memahami konsep 103 91.96 Sangat praktis 

11 LKM  ini dapat merangsang daya berpikir 
kritis saya 92 82.14 Sangat praktis 

12 Belajar menggunakan  LKM ini dapat 
membangkitkan aktivitas belajar saya 95 84.82 Sangat praktis 

13 Belajar menggunakan  LKM  ini membuat 
saya mampu dalam menghubungkan materi 
yang saya pelajari dengan materi sebelumnya 

101 90.18 Sangat praktis 

14 Belajar dengan menggunakan  LKM  ini tidak 
memerlukan waktu yang lama bagi saya dalam 
memahami konsep 

102 91.07 Sangat praktis 

15 Soal yang ada pada LKM susah dipahami 94 83.93 Sangat praktis 
16 Soal yang ada pada Lembar Kerja Mahasiswa 

sesuai dengan materi yang diberikan pada 
kuliah 

97 86.61 Sangat praktis 

17 Petunjuk/ langkah-langkah dalam Lembar 
Kerja Mahasiswa ini jelas 94 83.93 Sangat praktis 

18 Saya mampu menyelesaikan soal-soal pada 
latihan LKM sesuai dengan kunci 
 

100 89.29 Sangat praktis 

19 Dengan latihan terbimbing saya merasa 
mudah menyelesaikan soal-soal  104 92.86 Sangat praktis 

20 Saya tidak senang kuliah dengan 
menggunakan LKM 93 83.04 Sangat praktis 

Rata-rata 94.75 84.60 Sangat praktis 
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LKM Statistik Matematika 1 berbasis Scaffolding yang digunakan dilihat dapat bermanfaat 

langsung bagi dosen dan mahasiswa. Bagi mahasiswa LKM dapat membantu dalam memahami 

materi, dan menyelesaikan persoalan matematika yang ada. Sedangkan bagi dosen LKM dapat 

membantu dalam pencapaian materi karena di LKM sudah terdapat ringkasan materi beserta contoh 

soal. Latihan yang disediakan di dalam LKM pun terbagi menjadi dua bagian yaitu latihan 

terbimbing, dan latihan seperti biasa dengan kunci jawaban sekaligus. Sehingga memudahkan 

mahasiswa dalam membangun pengetahuannya, untuk mnyelesaikan soal-soal yang ada.  

Uji coba dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan untuk melihat praktikalitas dari LKM yang 

dirancang. Hasil praktikalitas LKM dilihat dari angket respon mahasiswa. Dari segi daya tarik 

perangkat terhadap minat mahasiswa, setiap pernyataannya mempunyai persentase lebih besar dari 

70%. Artinya setiap pernyataan ini berada pada kategori praktis atau sangat praktis. Karena LKM 

ini memiliki tampilan, gambar, dan warna yang menarik. Ringkasan materi yang ada dalam LKM 

juga memudahkan mahasiswa dalam memahami materi kembali. Dari segi kemudahan penggunaan 

dan isi, setiap indikator juga mempunyai persentase diatas 80% atau berada pada kategori praktis 

atau sangat praktis. Ringkasan materi yang ada pada LKM mudah dipahami mahasiswa, mahasiswa 

mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya, dan  mahasiswa juga 

tidak memerlukan waktu yang lama dalam memahami konsep. Soal-soal yang ada pada LKM 

sudah sesuai dengan materi yang diberikan waktu kuliah, dan setiap soal pada LKM juga sudah 

mempunyai petunjuk/ langkah-langkah yang jelas. Dari segi peningkatan aktivitas mahasiswa 

setiap indikator mempunyai persentase diatas 80% atau berada pada kategori praktis atau sangat 

praktis. Mahasiswa merasa lebih rileks belajar menggunakan LKM, LKM dapat membantu 

mahasiswa belajar sendiri jika tidak ada dosen, LKM juga membangkitkan aktivitas untuk belajar, 

soal yang ada pada LKM tidak susah dipahami, mahasiswa juga bisa menyelesaikan soal-soal yang 

ada pada LKM sesuai dengan kunci yang ada, dan dengan adanya latihan terbimbing pada LKM 

mahasiswa lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal. 

Dari hasil analisis angket respon mahasiswa diperoleh rata-rata kepraktisan LKM sebesar 84,60% 

dengan kategori sangat praktis. Hal ini menggambarkan bahwa LKM sangat praktis digunakan 

dalam proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran juga terlihat antusias dari mahasiswa 

dalam pengerjaan latihan yang ada di dalam LKM. Mereka mencoba untuk berpikir, serta 

memahami sendiri terlebih dahulu maksud soal dan menyelesaikannya. Jika mereka mengalami 

kendala dalam penyelesaiaan, mereka sudah mulai mengajukan pertanyaan kepada dosen. LKM 

sangat membantu mahasiswa dalam mengakses pengetahuannya, apalagi dengan soal latihan 

terbimbing mahasiswa merasa sangat terbantu.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:Praktikalitas dari LKM 

Statistik Matematika 1 berbasis Scaffolding pada materi Ekspektasi Matematika di Program Studi 

Pendidikan Matematika FKIP UMMY Solok dengan rata-rata persentase 84.60% dengan kriteria 

sangat praktis. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan LKM Statistik 

Matematika 1 berbasis Scaffolding pada materi lainnya. 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 
MAHASISWA MELALUI STRATEGI LEARNING CYCLE DISERTAI MIND 

MAPP PADA PERKULIAHAN KALKULUS I PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UMMY SOLOK 

 
Adevi Murni Adel 

Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin 
adevimurni@gmail.com 

 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 
mahasiswa mengambil mata kuliah Kalkulus II menggunakan Strategi Learning Cycle (LC) disertai 
Mind Mapp. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat langkah, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan, dan refleksi yang akan digunakan sebagai dasar bagi perbaikan perencanaan pada 
siklus berikutnya. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif diperoleh dari 
hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa. Data kualitatif diperoleh dengan 
mendeskripsikan data penskoran LKM tiap kelompok, penskoran Mind Mapp tiap kelompok dan 
hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa pada akhir siklus, foto-foto hasil 
belajar mahasiswa dan mendeskripsikan kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran 
berdasarkan catatan lapangan. Pemahaman konsep matematis mahasiswa meningkat dari 50% pada 
siklus I menjadi 90% pada siklus II. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi LC 
disertai mind mapp dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa 
pada perkuliahan Kalkulus II FKIP UMMY Solok. 
 
Kata Kunci : Strategi Learning Cycle, Mind Mapp, Pemahaman Konsep 

 
PENDAHULUAN 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMMY Solok, memiliki tujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan professional dibidangnya. Salah satu Program Studi 

yang ada di FKIP UMMY Solok yaitu Pendidikan Matematika. Tujuan perkuliahan matematika di 

perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa menumbuhkembangkan daya matematika. Untuk 

dapat membangun dan menumbuhkembangkan daya matematika, mahasiswa harus memahami 

konsep dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya di lapangan, salah 

satu mata kuliah pada program studi matematika yang kurang dikuasai oleh mahasiswa adalah 

Kalkulus II. Kalkulus II merupakan mata kuliah wajb bagi mahasiswa Pendidikan Matematika 

yang disajikan pada semester II dengan bobot 3 SKS. Kalkulus II merupakan lanjutan dari mata 

kuliah Kalkulus I, yang secara garis besar membahas tentang integral dan penerapannya. Materi ini, 

juga telah pernah diperoleh mahasiswa di SMA/SMK. 

Namun, berdarasarkan wawancara dengan mahasiswa pendidikan matematika 13A, diperoleh 

informasi bahwa mereka kurang menguasai materi ini. Hal ini dikarenakan, mereka pada umumnya 

berasal dari SMK atau SMA jurusan IPS. Matematika yang diperolehnya masih pada kemampuan 

dasar. Mereka juga merasakan matematika adalah pelajaran yang sulit karena kurang memahami 
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konsep, penuh dengan rumus-rumus dan hitungan serta membosankan. Mereka termotivasi 

mengambil jurusan matematika, dikarenakan lowongan pekerjaan yang lebih banyak.  

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis dalam mengajar mahasiswa Pendidikan 

Matematika  13A, pembelajaran masih bersifat teacher center. Mereka hanya menerima saja materi 

yang diberikan dosen, tanpa ada interaksi dengan dosen. Pada saat mengerjakan latihan dan diskusi, 

hanya mahasiswa yang pintar saja yang aktif, sedangkan mahasiswa yang berkemampuan sedang 

dan rendah lebih banyak diam dan menyalin pekerjaan temannya. Mahasiswa juga kurang paham 

dengan konsep, karena diberikan soal yang berbeda dengan contoh tapi masih dalam konsep yang 

sama, mahasiswa kesulitan dalam menyelesaikannya. Penulis melihat mahasiswa yang aktif dalam 

pembelajaran hanya Ds, Dp, Frd, Iin. Penulis juga telah memotivasi mahasiswa untuk aktif dengan 

memberikan nilai plus, bagi yang dapat menjawab soal latihan. Selain itu, untuk meningkatkan 

kemampuan matematis mahasiswa, penulis juga telah membentuk pembelajaran kelompok, namun 

masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan pembentukan kelompok masih belum heterogen. 

Disamping itu, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan materi, penulis meminta 

mahasiswa untuk meringkas materi sebelum pembelajaran dimulai. Namun hasilnya masih kurang 

memuaskan, karena mahasiswa hanya menyalin saja apa yang ada pada buku wajib.  

Berdasarkan hasil analisis pada tes awal, dari 19 orang mahasiswa, hanya 4 orang yang 

mendapatkan nilai ≥65, yaitu Ds, Dp, Frd dan Iil. Sedangkan yang lain, mendapatkan nilai di 

bawah 65. Dari hasil tes awal, terlihat mahasiswa, masih kurang memahami konsep. Seperti yang 

terlihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 Hasil Tes Awal Kalkulus II semester genap 2013/2014 

Keberhasilan Persentase (%) 
≥ 65 21,1 
≤ 65 78,9 

 

Menyikapi kondisi tersebut, perlu adanya usaha lain yang harus dilakukan dosen untuk 

meningkatkan mutu proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan pendekatan, strategi dan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dosen, kondisi mahasiswa dan lingkungan 

pembelajaran. Hal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dalam proses 

pembelajaran serta membuat pembelajaran menjadi efektif, efisien dan menyenangkan yang 

akhirnya akan mempengaruhi hasil yang dicapai mahasiswa. 

Melihat permasalahan di atas, penulis berasumsi strategi Learning Cycle(LC)  disertai mind mapp 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa. Strategi LC 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran kontruktivis. LC adalah srategi yang berpusat 

kepada mahasiswa. Pengembangan strategi ini pertama kali dilakukan oleh Science Curriculum 

Improvement Study (SCIS) pada tahun 1970-1974. Startegi dilandasi pandangan kontruktivis dari 
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piaget yang beranggapan bahwa dalam belajar pengetahuan itu dibangun oleh anak dalam struktur 

kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Mind mapp adalah suatu peta pikiran yang merupakan cara termudah untuk mendapatkan informasi 

ke otak dan mengambil informasi keluar otak (Buzan, 2007:4). Menurut Surya (2011:360) cara 

membuat Mind Mapp atau melukis pikiran adalah: (a) Tuliskan penyataan pokok masalah (tema) 

yang sedang kamu pikirkan, (b) Diagramkan masalah tersebut dengan menulis pokok masalah di 

pusat selembar kertas dan gambarkan sebuah kotak atau lingkaran di sekelilingnya, (c) Gambarkan 

cabang-cabang yang mengurai dari tema pusat (pokok masalah) seperti cabang-cabang sebatang 

pohon yang melebar dari pokok utama untuk setiap topik dan titik kunci, (d) Cetak semua jawaban 

potensial dari unsur-unsur yang membangun maupun mempengaruhi pokok masalah di atas cabang 

yang berasal dari tema pusat, (e) dan seterusnya. 

Berdasarkan hal di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: mendeskripsikan data peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa melalui strategi LC disertai mind mapp 

pada perkuliahan Kalkulus II. Rumusan Masalah dan Pemecahannya yaitu; Bagaimana peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa melalui strategi LC disertai mind mapp 

pada Perkuliahan Kalkulus II?. Berdasarkan rumusan masalah, maka pemecahan masalahnya 

adalah: menggunakan stratregi LC disetai mind mapp. Strategi learning cycle ini ada 5 tahap yaitu: 

(1) tahap engagement (pembangkit  minat), (2) tahap exsploration (eksplorasi), (3) tahap 

explanation (penjelasan), (4) tahap elaboration (perluasan), (5) tahap evaluation (evaluasi). 

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dengan indikator: (1) 

menyatakan ulang konsep, (2) menerapkan konsep, (3) melakukan perhitungan dengan benar. Mind 

Mapp adalah suatu peta pikiran yang merupakan cara termudah untuk mendapatkan informasi ke 

otak dan mengambil informasi keluar otak. Mind Mapp merupakan cara mencatat yang kreatif, 

efektif dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan pada Program 

Studi Pendidikan Matematika PMIPA FKIP UMMY Solok. Subjek pada penelitian ini adalah 20 

orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kalkulus II pada semester II. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam siklus, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) Perencanaan (Planning), (2) 

Pelaksanaan Tindakan (Action), (3) Pengamatan (Observation), (4) Refleksi (Reflection).  

Alat untuk mengumpul  data dalam penelitian ini yaitu (1) Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). LKM 

bertujuan memudahkan mahasiswa  dalam mengerjakan latihan secara kelompok dan 

mengoptimalkan strategi learning cycle. (2) Tes Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa. Untuk 

mengukur pemahaman konsep matematika mahasiswa, diberikan tes akhir siklus. Soal tes akhir 
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disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep mahasiswa. Soal tes akhir diberikan dalam 

bentuk soal essay. (3) Catatan Lapangan. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang 

terjadi selama proses pembelajaran. Catatan lapangan berguna sebagai bahan kelengkapan data. Ini 

juga sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan refleksi pada setiap siklus. (4) Dokumentasi. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi. Dokumentasi foto 

dan rekaman untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai kegiatan kelompok mahasiswa 

dan menggambarkan suasana kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Data di analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif diperoleh dari hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa. Data diproses dengan menggunakan rumus 

100x
SM
TNI = Mahasiswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai B 

(65-79). Berdasarkan hasil tes awal, indikator keberhasilan untuk pemahaman konsep yang penulis 

inginkan 80%. Data kualitatif diperoleh dengan mendeskripsikan data penskoran LKM tiap 

kelompok, Penskoran Mind Mapp tiap kelompok dan hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis mahasiswa pada akhir siklus, foto-foto hasil belajar mahasiswa dan mendeskripsikan 

kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran berdasarkan catatan lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SIKLUS I 

Pelaksanaan pada siklus I dibagi dalam dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 SKS tiap 

pertemuan sesuai Satuan Acara Perkuliahan. Selama pelaksanaan tindakan, dilakukan pengamatan 

terhadap kemampuan pemahaman konsep mahasiswa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.  

Pengamatan terhadap pemahaman konsep mahasiswa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: (a) 

Penskoran LKM pada tiap kelompok, (b)Penskoran Mind Mapp, (c) Nilai tes akhir siklus. 

Pada LKM 1, kelompok I dan IV mendapatkan nilai tertinggi dari kelompok II dan III. Berdasarkan 

analisis terhadap LKM, kelompok II dan III masih kurang memahami tentang konsep integral, 

sedangkan kelompok III dan IV masih terdapat sedikit kesalahan. Untuk itu, dosen terus 

memotivasi mahasiswa untuk dapat saling berbagi dan berkejasama dengan baik, sehingga masing-

masing kelompok dapat meningkatkan nilai kelompoknya. Selanjutnya pada pertemuan ke II, 

kelompok I, III dan IV telah mendapatkan nilai yang bagus, tetapi kelompok II masih terdapat 

sedikit kesalahan. Untuk itu, dosen terus memotivasi kelompok II, untuk dapat lebih baik lagi. 

Selain penilaian terhadap LKM, juga dilakukan penilaian terhadap mind mapp yang dibuat oleh 

setiap kelompok, untuk melihat pemahaman mahasiswa tentang materi yang akan dibahas. 

Kelompok I lebih menarik daripada kelompok yang lain, tetapi masih terlalu ringkas. Sedangkan 

kelompok II, III dan IV belum sesuai dengan silabus, sehingga materi yang diringkas tidak sesuai 

 293 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

dengan materi yang akan dibahas. Untuk itu, dosen mengingatkan mahasiswa untuk membaca 

silabus dan meringkas hanya poin-poin penting saja, namun jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya 

pada pertemuan II, setiap kelompok menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada umumnya, 

setiap kelompok telah meringkas materi sesuai dengan silabus, namun masih terlalu ringkas, dan 

kurang menarik. Untuk itu dosen terus memotivasi setiap kelompok untuk lebih meningkatkan 

kreativitasnya dalam membuat mind mapp dan memperhatikan langkah-langkah dalam membuat 

mind mapp dengan baik sehingga mudah dipahami. 

Selain dari LKM dan mind mapp, penilaian terhadap mahasiswa dapat juga dilihat dari tes akhir 

siklus. Dari 20 orang mahasiswa yang ikut tes, hanya 10 orang mahasiswa yang berhasil atau 

sekitar 50%. Berdasarkan analisis terhadap lembar jawaban mahasiswa, terlihat masih terdapat 

kesalahan mahasiswa dalam melakukan perhitungan, hal ini disebabkan mahasiswa kurang teliti 

dan ceroboh dalam melakukan perhitungan. Untuk itu dosen terus mengingatkan mahasiswa untuk 

lebih hati-hati dan tidak ceroboh dalam melakukan perhitungan. 

SIKLUS II 

Berdasarkan perbaikan pada siklus I, direncanakan suatu tindakan. Pada siklus II ini dosen sebagai 

penulis berkomitmen melakukan tindakan-tindakan sebelum dan pada saat pembelajaran 

sebagimana hasil refleksi pada siklus I.Pelaksanaan pada siklus II dibagi dalam 3 kali pertemuan.  

Berdasarkan hasil refleksi terhadap kemampuan pemahaman konsep mahasiswa pada siklus I, 

maka penulis bersama obsever sepakat melanjutkan tindakan pada siklus II. Tindakan dan 

perbaikan yang perlu dilakukan pada siklus II yaitu (1) Pada saat diskusi kelompok, terlihat 

kelompok I yang lebih aktif dari kelompok yang lain. Untuk itu dosen terus memberikan motivasi 

kepada kelompok yang lain, agar lebih aktif, (2) Setiap kelompok membuat mind mapp, masih 

kurang jelas dan menarik. Untuk itu dosen memotivasi mahasiswa untuk lebih kreatif dalam 

membuat mind mapp dengan memperhatikan langkah membuat mind map dengan benar sehingga 

mudah dipahami, (3) Mahasiswa masih kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal latihan dan 

tugas rumah. Untuk itu, diberikan jam tambahan di luar jam pelajaran untuk membahas soal-soal 

pemahaman konsep.  

Selama pelaksanaan tindakan, dilakukan pengamatan terhadap kemampuan pemahaman konsep 

mahasiswa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.  Pengamatan terhadap pemahaman konsep 

mahasiswa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: (a) Penskoran LKM pada tiap kelompok, 

(b)Penskoran Mind Mapp, (c) Nilai tes akhir siklus. 

Kemampuan pemahaman konsep mahasiswa mengalami peningkatan dari sebelumnya. Akan tetapi 

pada LKM 5 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan mahasiswa masih kurang menguasai 

konsep pengintegralan dengan metode subsitusi untuk menghitung panjang kurva. Secara khusus 

teknik pengintegralan ini, akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, dosen kembali 
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menjelaskan dan membimbing mahasiswa agar menguasai teknik pengintegralan dan dosen 

memotivasi mahasiswa agar lebih banyak membahas soal-soal integral. 

Selain penilaian terhadap LKM, juga dilakukan penilaian terhadap mind mapp yang dibuat oleh 

setiap kelompok, untuk melihat pemahaman mahasiswa tentang materi yang akan dibahas. Terlihat, 

skor kelompok dalam membuat mind mapp mengalami peningkatan. Namun secara keseluruhan, 

mahasiswa baru dapat membuat mind mapp secara jelas dan sesuai dengan silabus, namun belum 

memiliki kreativitas dalam memberikan warna-warna yang menarik dan mudah dipahami. Untuk 

itu, dosen selalu memotivasi mahasiswa untuk membuat mind mapp menarik, jelas dan mudah 

dipahami. 

Selain dari LKM dan mind mapp, penilaian terhadap mahasiswa dapat juga dilihat dari tes akhir 

siklus. Berikut nilai akhir siklus II, terlihat dari 20 orang mahasiswa yang ikut tes, 18 orang telah 

berhasil mendapatkan nilai besar sama dengan 65 atau sebanyak 90%. Artinya indikator yang 

penulis inginkan untuk penelitian ini telah tercapai. Berdasarkan analisis terhadap lembar jawaban 

mahasiswa, terlihat jawaban Nn sudah benar. Pada umumnya mahasiswa sudah memberikan 

jawaban yang benar pada soal yang diberikan. 

Penerapan pembelajaran  LC disertai mind mapp secara kooperatif, dalam kelompok kecil (4-5 

orang) dilaksanakan pada program studi pendidikan matematika Jurusan PMIPA FKIP UMMY 

Solok. Pengelompokkan disusun berdasarkan kemampuan akademik mahasiswa, yang dilihat dari 

nilai tes awal. Hal ini sesuai dengan pendapat Lie (2002:40) yaitu “ jumlah dalam suatu kelompok 

bervariasi mulai dari dua sampai 5 orang”. Hasil penerapan pembelajaran ini dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa. Dari data diperoleh adanya peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa dari siklus I ke siklus II. Pemahaman 

konsep ini, merupakan modal dasar untuk menguasai soal pemecahan masalah, hal ini diperkuat 

oleh Gardner (dalam Wena, 2009:67) mahasiswa dikatakan memahami apabila ia dapat 

menunjukkan unjuk kerja pemahaman tersebut pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi, baik 

pada konteks yang sama maupun pada konteks yang berbeda. Hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis mahasiswa pada siklus I dan II dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 2 Peningkatan PK Siklus I dan Siklus II 

Siklus Pemahaman Konsep (%) 

I 50 
II 90 

  

Berdasarkan Tabel 8, terlihat kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa meningkat 

sebanyak 40%. Pada umumya mahasiswa telah memahami konsep yang diberikan. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai tes siklus II mahasiswa yang mendapatkan nilai besar sama dengan 6 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai dapat disimpulkan: Pembelajaran matematika 

menggunakan strategi LC disertai mind mapp dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematis mahasiswa pada perkuliahan Kalkulus II prodi pendidikan matematika FKIP UMMY 

Solok. 
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh siswa yang terlalu bergantung pada penjelasan guru 
sehingga keaktifan siswa dalam belajar kurang dan bahan ajar yang digunakan belum mampu 
memberikan kesempatan siswa untuk menyumbangkan idenya. Oleh karena itu diperlukan bahan 
ajar yang mampu memberikan kesempatan siswa menyumbangkan idenya dalam proses 
pembelajaran yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis realistik. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan dengan menggunakan model IDI yang terdiri dari 3 tahap yaitu define, 
develop, dan evaluate. Tapi pada penelitian ini hanya menggunakan 2 tahap yaitu define dan 
develop. Tahap define terdiri dari identifikasi masalah, analisis latar, pengelolaan. Tahap develop 
yaitu mengembangkan LKS yang terdiri dari identifikasi tujuan akhir, menentukan metode, buat 
prototipe dan juga validasi dengan 3 orang validator. Hasil uji validitas LKS berbasis realistik oleh 
validator menunjukkan bahwa LKS berbasis realistik pada kriteria sangat valid yaitu 3,37. 
 
Kata kunci : Aritmetika Sosial, Realistik, LKS, Pengembangan 
 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan. Banyak kegiatan sehari-hari yang melibatkan matematika, contoh sederhananya 

adalah dalam proses jual beli. Selain itu, matematika juga merupakan bidang studi yang 

menunjang ilmu pengetahuan lain seperti fisika dan kimia. Berdasarkan pentingnya 

peranan matematika, pemerintah selalu mengupayakan penyempurnaan pendidikan 

diantaranya dengan perubahan kurikulum. Sesuai dengan perkembangan pendidikan saat 

ini maka pemerintah mengupayakan implementasikan kurikulum 2013. Dengan demikian 

guru diharapkan mampu membuat kegiatan pembelajaran lebih terencana dan siswa 

banyak terlibat dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tanggal 15 dan 16 April 2014 di SMPN 36 

Sijunjung diperoleh keterangan bahwa dalam pembelajaran terlihat guru telah berusaha 

membuat proses pembelajaran secara aktif, namun siswa hanya diam dan kurang terlihat 

menyumbangkan idenya dalam kegiatan belajar. Selain itu, dilakukan analisis terhadap 

buku teks yang digunakan bahwa buku teks dalam menyajikan materi pembelajaran telah 

memberikan masalah konteks, kemudian diminta penyelesaiannya. Namun pada buku teks 

tersebut langsung diberikan penyelesaikan tanpa terlebih dahulu siswa diberi kesempatan 

menyumbangkan idenya dalam menyelesaikan masalah tersebut. 
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Upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan mengatasi 

permasalahan di atas, guru dituntut membuat pembelajaran lebih inovatif, salah satunya 

dengan mengembangkan bahan ajar. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan guru 

dalam proses belajar mengajar adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan berbasis 

realistik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Kevalidan Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Berbasis Realistik Pada Materi Aritmetika Sosial untuk Siswa Kelas VII SMPN 36 

Sijunjung”. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) menurut Hamdani (2011:74) adalah lembaran kertas yang 

berupa informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

siswa). Dalam hal ini LKS sangat baik dipakai untuk meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam belajar karena dalam LKS  diberikan tugas-tugas yang akan dilakukan siswa 

sehingga, keterampilan dan konsep yang disampaikan menjadi bermakna bagi siswa. 

Unsur-unsur LKS sebagai bahan ajar dalam Prastowo (201: 207) adalah sebagai berikut: 

a) Judul 

b) Petunjuk belajar 

c) Kompetensi dasar atau materi pokok 

d) Informasi pendukung 

e) Tugas atau langkah kerja 

f) Penilaian 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada 

kutipan di atas dengan modifikasi antara lain: judul, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan LKS (petunjuk peserta didik), kompetensi inti dan kompetensi dasar, 

pengalaman belajar, pendahuluan, tujuan pembelajaran, ringkasan materi, latihan dan 

penilaian. 

Pendekatan realistik Menurut Freudenthal dalam Suherman (2003: 146) menyatakan 

bahwa “Mathematics is human activity”, karena pembelajaran matematika disarankan 

berangkat dari aktivitas manusia. Pendekatan realistik tidak hanya berdasarkan pengalaman 

nyata melainkan juga berhubungan langsung dengan masalah situasi nyata yang ada dalam 

pikiran siswa. Jadi siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah yang sering dialami dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Suherman (2003: 147) ada 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Didominasi oleh masalah-masalah dan konteks, melayani dua hal yaitu sebagai 

sumber dan sebagai terapan konsep matematika. 

2. Perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi, skema, dan simbol-

simbol. 

3. Sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi 

konstruktif dan produktif, artinya siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi 

sendiri sehingga dapat membimbing siswa dari level matematika informal menuju 

matematika formal. 

4. Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. 

5. Intertwinning (membuat jalinan) antar topik atau antar pokok bahasan. 

Berikut diuraikan masing-masing prinsip realistik yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

1. Didominasi masalah konteks yaitu melayani dua hal sebagai sumber dan terapan 

konsep matematika. Siswa diharapkan bisa mengamati dan menganalisis masalah 

konteks yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Gambar 1 Didominasi Masalah Konteks Pada LKS 

 

2. Pengembangan model-model, skema dan simbol-simbol yaitu setelah diberikan masalah 

konteks, juga diberikan simbol-simbol yang berkaitan dengan masalah konteks yang 

telah diberikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Pengembangan Model-Model Pada LKS 

 

3. Sumbangan ide dari para siswa yaitu dalam pembelajaran siswa diberi kesempatan 

menyumbangkan idenya sehingga siswa memproduksi dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                            Gambar 3 Sumbangan Dari Para Siswa  

 

4. Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika, yaitu memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan temannya sehingga akan terjadi interaksi 

antar siswa dan guru. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4.  Interaktif Karakteristik Matematika Pada LKS 

 

5. Intertwinning (membuat jalinan) antar konsep. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

                                    

 

 

 

        Gambar 5. Intertwinning (Membuat Jalinan) Antar Konsep 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian oleh Rizallisa 

Ariyanti (2014) dengan judul “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasis 

Matematika Realistik pada Materi Sistem Persamaan linear Dua Variabel  Kelas VIII SMP 

Negeri 13 Padang”.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan (development 

research). Penelitian yang dilakukan menggunakan model IDI. Model IDI memiliki 3 

tahap yaitu define, develop, evaluate. Tapi dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 

tahap yaitu define dan develop. Rancangan penelitian selengkapnya dapat diuraikan pada 

prosedur berikut ini: 

Pada tahap define dilakukan tiga langkah yaitu Identifikasi masalah (analisis kebutuhan, 

tentukan prioritas, dan rumusan masalah), analisis setting (analisis karakteristik siswa, 

kondisi, dan sumber), Pengelolaan yaitu yang dilakukan adalah menyusun materi 

aritmetika sosial sehingga terperinci secara sistematis. Tahap develop yaitu menentukan 

 301 
 



Prosiding Semnas Mat-PMat STKIP PGRI Sumatera Barat  
Padang, 14 Maret 2015, Vol 1, No.1, ISSN : 2443-1257 

 

tujuan akhir (menghasilkan LKS pada materi aritmetika sosial yang valid), menentukan 

metode yaitu menyajikan LKS berbasis realistik, menyusun prototipe yaitu kegiatan 

menyusun kerangka dan format LKS. Penyusunan LKS dilakukan melalui diskusi dan 

konsultasi dengan pembimbing. Setelah itu, dilakukan validasi terhadap LKS yang 

dikembangkan dengan 3 validator yaitu dosen matematika, guru matematika dan guru 

Bahasa Indonesia SMPN 36 Sijunjung. Kegiatan validasi dilakukan dengan memberikan 

LKS kepada masing-masing validator dan validator mengisi lembar angket validasi LKS 

dan dilakukan perbaikan sampai diperoleh LKS yang valid. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi. Sebelum 

digunakan, lembar validasi divalidasi oleh validator instrumen. Validator instrumen yaitu 

dosen pendidikan matematika STKIP PGRI Sumatera Barat.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Realistik Pada Materi Aritmetika 

Sosial telah melalui dua tahapan yaitu define dan develop. Komponen-komponen dalam 

tahap penentuan (define) adalah identifikasi masalah (analisis kebutuhan, menentukan 

prioritas, rumusan masalah), analisis setting (karakteristik siswa, kondisi, sumber), 

pengelolaan yaitu menyusun materi aritmetika sosial.  

Pada tahap develop yaitu identifikasi tujuan akhir hasilnya adalah LKS pembelajaran 

matematika yang valid pada materi aritmetika sosial, penentuan metode hasilnya adalah 

menyajikan LKS berbasis realistik yaitu dengan memasukkan 5 prinsip matematika 

realistik, penyusunan prototipe yaitu tahap perancangan dan tahap validasi.Tahap 

perancangan adalah LKS berbasis realistik dirancang untuk materi aritmetika sosial terdiri 

dari 4 kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 1 tentang nilai suatu barang,harga pembelian 

dan harga penjualan. Kegiatan belajar 2 tentang persentase untung dan rugi. Kegiatan 

belajar 3 tentang diskon, bruto, tara, dan neto. Kegiatan belajar 4 tentang pajak dan bunga 

tunggal. Tahap validasi LKS berbasis realistik dilakukan dengan 3 validator yaitu dosen 

matematika, guru matematika dan guru Bahasa Indonesia. 

Hasil validasi LKS secara keseluruhan oleh validator adalah 3,37 dengan kategori sangat 

valid. Hasil validasi LKS dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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No  Aspek Validasi Jumlah  Rerata  Kesimpulan 
1 Aspek Materi  48 3,42 Sangat Valid  
2 Aspek Penyajian 39 3,25 Valid  
3 Aspek Bahasa dan Keterbacaan 49 3,44 Sangat Valid  

Jumlah 136 3,37 Sangat Valid  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan LKS berbasis realistik 

telah valid. Artinya LKS berbasis realistik pada materi aritmetika sosial telah layak digunakan. 

Saran yang dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut:  
1. LKS berbasis realistik yang valid dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran untuk materi aritmetika sosial di SMPN 36 Sijunjung. 

2. Siswa memiliki LKS berbasis realistik, sehingga siswa dapat belajar aktif, dapat 

menyumbangkan idenya dalam proses pembelajaran.  

3. LKS berbasis realistik dapat dijadikan contoh bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan 

LKS berbasis realistik. 
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