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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROBLEM BASED LEARNING DITINJAU DARI
PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 12
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2015/2016)

Oleh

RESTI AYU WARDHANI

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas problem

based learning ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. Desain yang

digunakan adalah posttest only control design. Populasi penelitian adalah seluruh

siswa kelas VIII SMP 12 Bandarlampung tahun pelajaran 2015/ 2016 sebanyak

289 siswa yang terdistribusi dalam dua belas kelas. Sampel dalam penelitian ada-

lah siswa pada kelas VIII-A dan VIII-B yang ditentukan dengan teknik purposive

random sampling. Data pemahaman konsep matematis siswa diperoleh melalui

tes uraian. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, diperoleh kesimpulan

bahwa penerapan problem based learning tidak efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa tetapi lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran kon-

vensional.

Kata kunci: efektivitas, pemahaman konsep, problem based learning
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan globalisasi yang terus terjadi, negara-negara berkembang seperti

Indonesia sepatutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu

usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah

pendidikan. Dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada

pada dirinya secara optimal sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan dapat

bersaing dalam dunia kerja. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan adalah suatu kegiatan secara sadar dan terencana serta penuh tang-

gung jawab untuk membimbing siswa mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun

menurut UU No.20 tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional bertujuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia men-

jadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbu-

di pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan

rohani, kepribadian mandiri dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan

bangsa. Pendidikan merupakan proses yang menjadikan manusia mampu berpi-

kir, memutuskan dan bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
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Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dibutuhkan usaha dan kerja sama

antara pemerintah, siswa dan lingkungannya, baik di lingkungan sekolah maupun

lingkungan masyarakat.

Lingkungan dapat menjadi salah satu tempat sekaligus media untuk melakukan

proses pembelajaran. Terdapat banyak jenis pembelajaran yang menggunakan

lingkungan siswa, salah satunya pembelajaran berbasis masalah atau problem

based learning. Problem based learning menggunakan permasalahan yang ada di

kehidupan nyata lalu dari permasalahan ini siswa dirangsang untuk mempelajari

masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebe-

lumnya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan berusaha mengetahui

pengetahuan yang diperlukan. Dalam penerapannya, siswa dirangsang untuk

mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimi-

liki sebelumnya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan berusaha mengetahui

pengetahuan yang diperlukan. Menurut Suryani dan Agung (2012: 112) masalah

dalam problem based learning dapat berasal dari peserta didik atau dari pendidik,

kemudian peserta didik akan memusatkan pelajaran disekitar masalah tersebut.

Muiz (2012: 2) berpendapat bahwa problem based learning adalah suatu pembe-

lajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu bagi peserta didik

untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh penge-

tahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Problem based learning

sangat cocok utuk mempelajari bidang studi yang membutuhkan pemikiran yang

sistematis, logis dan kritis seperti matematika.
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Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran

yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Mata pelajaran matematika

perlu diberikan kepada semua siswa untuk membekali siswa dengan kemampuan

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan beker-

jasama. Johnson dan Mykelebust dalam Abdurrahman (2012: 202) mengemu-

kakan bahwa matematika merupakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi

praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan yang kuantitatif dan mempu-

nyai fungsi teoritis untuk memudahkan proses berpikir. Dengan mempelajari ma-

tematika siswa diharapkan mampu menyerap informasi secara lebih rasional dan

berpikir secara logis dalam menghadapi situasi di masyarakat. Namun saat ini ma

sih banyak siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang kurang

menyenangkan sehingga menyebabkan kualitas kemampuan matematis siswa

rendah. Hal ini dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh The Trend Inter-

national Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011, Indonesia memperoleh

skor 386 sedangkan skor maksimal adalah 800 (TIMSS, 2011). Demikian pula

pada hasil survei Programme for International Student Assesment (PISA) pada

tahun 2012 yang dilansir oleh OECD (2013) dengan peserta 65 negara, Indonesia

berada di peringkat 64 dengan skor 375 yang berada jauh dibawah rata-rata yaitu

467. Hasil-hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kemampuan matematika

siswa di Indonesia untuk pengetahuan, penerapan, dan penalaran masih rendah.

Hal ini disebabkan siswa-siswa di Indonesia tidak terbiasa dengan soal-soal yang

menuntut penyelesaian masalah non rutin, mencakup konteks yang kompleks, dan

melakukan langkah penyelesaian yang banyak. Siswa terbiasa menyelesaikan
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soal-soal rutin dengan penyelesaian yang sederhana dan terkadang hanya meniru

penyelesaian yang sudah diberikan guru.

Kemampuan pemahaman konsep matematis seperti yang telah diuraikan di atas

juga dialami oleh siswa di SMP Negeri 12 Bandarlampung pada tahun pelajaran

2015/2016. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru di SMP Negeri 12

Bandarlampung pada tahun pelajaran 2015/2016, diperoleh informasi bahwa

siswa sering mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal cerita atau soal yang

berkaitan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disertai dengan ilustrasi gambarnya.

Hal ini dikarenakan siswa hanya hafal dengan rumus tanpa memahami konsep-

konsepnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ruseffendi (2006: 156) bahwa

terdapat banyak siswa yang setelah belajar matematika, tidak mampu memahami

bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipa-

hami secara keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet,

dan sulit. Padahal pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting

dalam pembelajaran matematika seperti yang dinyatakan Zulkardi (2003: 7)

bahwa mata pelajaran matematika menekankan pada konsep. Artinya dalam

mempelajari matematika siswa harus memahami konsep matematika terlebih

dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan

pembelajaran tersebut di dunia nyata. Konsep-konsep dalam matematika teror-

ganisasikan secara sistematis, logis, dan hirarkis dari yang paling sederhana ke

yang paling kompleks. Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika meru-

pakan dasar untuk belajar matematika secara bermakna. Hal ini sesuai dengan

salah satu tujuan pembelajaran matematika dalam Permendiknas nomor 22 tahun

2006 ialah siswa diharapkan mampu memahami konsep matematika yang diberi-



5

kan dan menjelaskan keterkaitan antar konsep yang ada serta mampu mengapli-

kasikannya ke dalam pemecahan masalah secara tepat dan efisien sehingga ter-

jadilah pembelajaran yang bermakna.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian eksperimen

mengenai efektivitas problem based learning ditinjau dari pemahaman konsep

matematis pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 12 Bandarlampung tahun pelaja-

ran 2015/2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ru-

musan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan problem based

learning efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII di

SMP Negeri 12 Bandarlampung tahun pelajaran 2015/ 2016?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas problem based learning

ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII di SMP Negeri 12

Bandarlampung tahun pelajaran 2015/2016.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika berkaitan dengan problem based learning serta hub-

ungannya dengan pemahaman konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru dan calon guru

Sebagai bahan sumbangan pemikiran khususnya bagi guru kelas VIII SMP

Negeri 12 Bandarlampung mengenai pembelajaran alternatif yang dapat

digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa.

b. Manfaat bagi sekolah

Sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru SMP Negeri 12

Bandarlampung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

c. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lain terkait dengan

penelitian yang menggunakan problem based learning.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila persentase siswa yang tuntas

belajar lebih dari 60% dengan nilai kriteria ketuntasan minimum 71.
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2. Fase-fase pada problem based learning dimulai dari orientasi siswa pada ma-

salah lalu mengorganisasi siswa untuk belajar dan membimbing penyelidikan

individual dan kelompok dilanjutkan dengan mengembangkan dan menyajikan

hasil karya kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah.

3. Metode yang digunakan pada pembelajaran konvensional antara lain metode

ceramah, metode tanya jawab dan metode penugasan.

4. Indikator pemahaman konsep matematis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kemampuan untuk menyatakan ulang suatu konsep, mengklasifikasikan

objek tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan contoh dari sua-

tu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau

operasi tertentu, serta mengaplikasikan konsep dan algoritma dalam pemeca-

han masalah.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dil-

akukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif

mempunyai arti pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Siagian

(2001: 24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana da-

lam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Sujud (1990: 151) efektivitas suatu

program dapat dilihat sebagai berikut. (1) Aspek tugas atau fungsi. Suatu lem-

baga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu

program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik

dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana program. Rencana atau

program disini rencana pengajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat

dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan

dan aturan. Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tid-
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aknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses

kegiatan. Aspek ini mencakup aturan–aturan baik yang berhubungan dengan guru

maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan

dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; (4) Aspek

tujuan atau kondisi ideal. Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut

hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dengan baik berarti ketentuan

atau aturan telah berlaku secara efektif. Dari keempat aspek di atas dapat disim-

pulkan bahwa dapat dikatakan efektivitas jika suatu program atau tujuan maupun

tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Semakin banyak rencana yang

dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Jadi efektivitas dapat di-

artikan ting-kat keberhasilan dari suatu cara tertentu dengan waktu dan usaha

yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai tanpa mengesampingkan kegiatan

pembelajaran. Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tujuan

pembelajaran yaitu ke-tercapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1993: 80), suatu pembelajaran dikatakan

efektif apabila menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau

dengan kata lain tujuan yang diinginkan tercapai. Sutikno (2005: 88) menyatakan

efektivitas pembelajaran adalah kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran

yang telah direncanakan yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan

mudah dan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Pernyataan tersebut

sesuai dengan pernyataan Sinambela (2006: 78) bahwa suatu kegiatan pembelaja-

ran dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi

tujuan pembelajaran maupun prestasi siswa yang maksimal. Indikator keefektifan

pembelajaran antara lain: (1) Ketercapaian tujuan pembelajaran; (2) Ketercapaian
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keefektifan aktivitas siswa, yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa

untuk melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam rencana pembelajaran;dan

(3) respon siswa terhadap pembelajaran yang positif.

Menurut Wotruba dan Wright dalam Miarso (2004: 546), indikator yang dapat

digunakan untuk menentukan efektivitas dalam proses pembelajaran adalah:

(1) Pengorganisasian materi yang baik; (2) Komunikasi yang efektif; (3)
Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran; (4) Sikap positif ter-
hadap siswa; (5) Pemberian nilai yang adil; (6) Keluwesan dalam pendeka-
tan pembelajaran; dan (7) Hasil belajar siswa yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah ukuran atau tingkat

keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran dan memahami konsep tertentu

setelah melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Keberhasilan siswa tersebut di-

wujudkan dalam hasil belajar, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau

tidak.

Keefektifan suatu pembelajaran dapat terlihat dari persentase siswa yang men-

capai ketuntasan belajar untuk masing-masing indikator. Dalam BSNP (2006: 12)

ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi

dasar berkisar antara kriteria ideal untuk masing-masing indikator adalah dengan

kriteria ketuntasan minimal ditentukan masing-masing lembaga pendidikan. Da-

lam Depdiknas (2008: 4) dinyatakan bahwa kriteria keberhasilan pembelajaran

salah satunya ialah peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif,

tes sumatif, maupun tes ketrampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata

60%.



11

2. Problem Based Learning

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah memiliki artian soal, persoalan

atau sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan). Masalah pada umumnya tim-

bul dikarenakan adanya kebutuhan untuk memenuhi atau mendekatkan kesenjan-

gan antara kondisi nyata dengan kondisi yang seharusnya yang mengharuskan

menemukan suatu pemecahan. Menurut Atmosudirjo (1990: 161) masalah adalah

sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan

untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan.

Problem based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada masalah.

Namun dalam problem based learning masalah tidak sekedar bagaimana

mempermudah siswa dalam belajar tetapi lebih untuk bagaimana siswa

memahami suatu permasalahan nyata, menemukan solusi yang tepat, serta

mendapat pengetahuan dan pengalaman dari proses pemecahan masalah tersebut.

Menurut Arends (2004) masalah yang digunakan pada problem based learning

adalah masalah yang masalah nyata, bermakna, menarik, terbuka, terstruktur,

dapat menuntun siswa dalam penyelidikan serta dapat merangsang siswa untuk

menyelesaikannya

Ibrahim dan Nur (2005) menyimpulkan bahwa teori yang melandasi problem

based learning adalah teori Vygotsky, Bruner dan Dewey. Teori Vgostky

menjelaskan bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan

kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran

akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari,

namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang disebut
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dengan zone of proximal development, yaitu daerah tingkat perkembangan sedikit

di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Pembelajaran terjadi melalui

tantangan dan bantuan dari guru atau teman sejawat yang lebih mampu, siswa ber-

gerak ke dalam zona perkembangan terdekat mereka dimana pembelajaran baru

terjadi. Muiz (2012: 1) menyatakan bahwa landasan problem based learning

adalah kolaborativisme yaitu suatu pandangan yang berpendapat bahwa siswa

akan menyusun pengetahuannya dengan cara membangun penalaran dari semua

pengetahuan yang sudah dimilikinya yang diperoleh dari hasil kegiatan berin-

teraksi dengan sesama individu.

Tan (Dalam Amir, 2009: 13) menyatakan problem based learning menggunakan

berbagi macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi

terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu

yang baru dan kompleksitas yang ada. Problem based learning memiliki bebera-

pa karakteristik antara lain:

(1) Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; (2) Masalah yang
digunakan merupakan masalah nyata; (3) Masalah yang dihadapi
memerlukan tinjauan dari berbagai sudut pandang; (4) Masalah menarik
bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baru; (5)
Mengutamakan belajar mandiri; (6) Memanfaatkan sumber pengetahuan
yang bervariasi; dan (7) Bersifat kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.

Menurut Trianto (2010: 89) problem based learning dapat diterapkan sebagai

model pembelajaran karena konsep sesuai kebutuhan siswa, realisitik dengan

kebutuhan siswa, pemahaman akan suatu konsep menjadi kuat, dan memupuk

kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan kesulitan yang dihadapi dalam pen-

erapan model problem based learning diantaranya sulit mencari masalah yang rel-

evan, persiapan pembelajaran (masalah dan konsep) yang relevan dan dibutuhkan
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waktu yang cukup lama dalam proses penyelidikan. Trianto (2010: 80) menya-

takan bahwa model problem based learning merupakan suatu model pembelajaran

yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan

autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasa-

lahan yang nyata. Sama halnya menurut Riyanto (2009: 288), problem based le-

arning merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk

aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan ma-

salah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan auten-

tik. Model problem based learning merupakan model pembelajaran yang mem-

bantu peserta didik untuk mengembangkan keaktifan dalam kegiatan penyelidi-

kan.

Sanjaya (2009) menyatakan bahwa model problem based learning merupakan

teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran karena pada

prosesnya problem based learning menantang siswa menemukan pengetahuan

baru dan memperlihatkan pada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya

mengutamakan cara berpikir dan dimengerti oleh siswa bukan hanya sekedar

menghapal apa yang diberikan guru dan buku-buku pelajaran.

Barret dalam Sutirman (2013: 40) menyatakan langkah-langkah pelaksanaan

problem based learning dimulai dari siswa diberikan masalah oleh guru

berdasarkan pengalaman siswa, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dalam

kelompok kecil untuk mengklarifikasi kasus atau masalah yang diberikan,

mendefinisikan masalah, saling tukar pendapat berdasarkan pengalaman yang

dimiliki, menetapkan hal-hal yang diperlukan serta hal-hal yang harus dilakukan
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untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu siswa melakukan kajian secara inde-

penden berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Selanjutnya siswa

kembali kepada kelompok untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman

sejawat, dan bekerjasama dalam penyelesaian masalah. Kemudian siswa dibantu

oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran.

Sugiyanto (2010: 159) menyatakan bahwa ada lima tahapan dalam model pem-

belajaran problem based learning dan perilaku yang dibutuhkan guru. Untuk

masing-masing tahapnya disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Langkah-langkah Kegiatan Problem Based Learning

Fase Perilaku Guru

Fase 1:
Memberikan orientasi tentang
permasalahan kepada siswa.

Guru membahas tujuan pembelajaran,
mendeskripsikan dan memotivasi siswa
untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masa-
lah.

Fase 2:
Mengorganisasikan siswa untuk
meneliti.

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang
terkait dengan permasalahannya.

Fase 3:
Membantu menyelidiki secara
mandiri atau kelompok.

Guru mendorong siswa untuk melaksanakan
eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi.

Fase 4:
Mengembangkan dan mempresen-
tasikan hasil kerja.

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan hasil-hasil yang tepat, seperti
laporan, rekaman video dan model-model yang
membantu mereka untuk menyampaikan kepada
orang lain.

Fase 5:
Menganalisis dan mengevaluasi
proses mengatasi masalah.

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi
terhadap investigasinya dan proses-proses yang
mereka gunakan.

Johnson dan Johnson seperti dikutip oleh Sanjaya (2009: 84) mengemukakan

langkah-langkah dalam problem based learning sebagai berikut:

(1) Mendefinisikan masalah yaitu merumuskan masalah dari peristiwa
tertentu yang mengandung isu konflik, hingga siswa menjadi jelas masalah
apa yang akan dikaji. Dalam kegiatan ini guru bisa meminta pendapat dan
penjelasan siswa tentang isu-isu hangat yang menarik untuk dipecahkan. (2)
Mendiagnosis masalah yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah
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serta menganalisis berbagai faktor baik faktor yang bisa menghambat
maupun faktor yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah.
Kegiatan ini dapat dilakukan dalam diskusi kelompok kecil hingga akhirnya
peserta didik dapat mengurutkan tindakan-tindakan prioritas yang dapat
dilakukan sesuai dengan jenis penghambat yang diperkirakan. (3)
Merumuskan alternatif yaitu menguji setiap tidakan yang telah dirumuskan
melalui diskusi kelas. Pada tahapan ini setiap siswa didorong untuk berfikir
mengemukakan pendapat dan argumentasi tentang kemungkinan setiap
tindakan yang dapat dilakukan. (4) Menentukan dan menerapkan strategi
pilihan yaitu pengambilan keputusan tentang kemungkinan setiap tindakan
yang dapat dilakukan. (5) Melakukan evaluasi baik evaluasi pembelajaran
maupun evaluasi hasil. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap
seluruh proses pelaksanaan kegiatan sedangkan evaluasi hasil adalah
evaluasi terhadap akibat dari penerapan strategi yang diterapkan.

3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran tradisional yakni pembelajaran

yang ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian

tugas dan latihan (Sudjana dan Rivai,2010: 173). Sejak dulu metode ini telah

digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam

proses belajar dan pembelajaran. Freire (dalam Usman, 2002), memberikan

istilah terhadap pengajaran seperti itu sebagai suatu penyelenggaraan pendidikan

ber “gaya bank” penyelenggaraan pendidikan hanya dipandang sebagai suatu ak-

tivitas pemberian informasi yang harus “ditelan” oleh siswa, yang wajib diingat

dan dihafal. Pada pembelajaran konvensional peserta didik lebih banyak

mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas jika guru

memberikan latihan soal-soal kepada peserta didik. Metode yang sering

digunakan pada pembelajaran konvensional antara lain metode ceramah, metode

tanya jawab, metode diskusi, metode penugasan.

Selanjutnya Wallace (dalam Sunarto,2009), menyatakan:
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Suatu pembelajaran dikatakan mengggunakan pendekatan konvensional
apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. (1) Otoritas seorang guru lebih
diutamakan dan berperan sebagai contoh bagi peserta didiknya. (2) Per-
hatian kepada masing-masing individu atau minat sangat kecil. (3) Pembela-
jaran di sekolah lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa depan,
bukan sebagai peningkatan kompetensi peserta didik di saat ini. (4)
Penekanan yang mendasar adala pada bagaimana pengetahuan dapat diserap
oleh peserta didik dan penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi
tolak ukur keberhasilan tujuan, sementara pengembangan potensi peserta
didik terabaikan.

Menurut Sanjaya (2009: 177), pembelajaran konvensional adalah model

pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal dari seo-

rang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai

materi secara optimal. Pembelajaran konvensional ini lebih banyak guru berce-

ramah di kelas. Peran guru dalam metode ceramah lebih aktif dalam hal menyam-

paikan bahan pelajaran, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan dan men-

catat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru.

Menurut Kholik (2011) kelebihan dari pembelajaran konvensional adalah dapat

menampung kelas yang berjumlah besar, waktu yang diperlukan cukup singkat

dalam proses pembelajaran karena waktu dan materi pelajaran dapat diatur secara

langsung oleh guru. Selain kelebihan dari pembelajaran ini, ada beberapa

kekurangan yang dapat diperhatikan, yaitu pembelajaran berjalan monoton

sehingga membosankan dan membuat siswa pasif karena kurangnya kesempatan

yang diberikan, siswa lebih terfokus membuat catatan, siswa akan lebih cepat

lupa, dan pengetahuan dan kemampuan siswa hanya sebatas pengetahuan yang

diberikan oleh guru. Selain itu, pembelajaran konvensional cenderung tidak

memerlukan pemikiran yang kritis.

4. Pemahaman Konsep Matematis
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita

pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut Sadiman (1946:

109) adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan,

menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang penge-

tahuan yang pernah diterimanya. Sedangkan Soedjadi (2000: 14) menyatakan

konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi

atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau

rangkaian kata. Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) konsep adalah general-

isasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggam-

barkan berbagai fenomena yang sama. Dapat dikatakan konsep adalah sekum-

pulan gagasan atau ide abstrak yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai

ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau

persoalan. Jadi pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu

rancangan atau ide abstrak. Belajar konsep merupakan hal paling mendasar pada

pembelajaran matematika oleh karena itu matematika akan sulit dikuasai jika

pemahaman konsep kurang memadai.

Hiebert dan Carpenter dalam Santoso (2014) menyatakan bahwa pemahaman

merupakan aspek yang sangat mendasar dalam belajar dan setiap pembelajaran

matematika seharusnya lebih memfokuskan untuk menanamkan konsep berdasar-

kan pemahaman karena matematika tidak ada artinya jika hanya dihafalkan saja.

Oleh karena itu dalam belajar matematika pemahaman penting dimiliki oleh

siswa.
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Dengan demikian, pemahaman konsep matematis menjadi salah satu tujuan pem-

belajaran matematika. Hal ini sesuai dengan Hudoyo (dalam Herdian,2010) yang

menyatakan tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat

dipahami peserta didik.

Bloom dalam Sudjana (2005) membedakan pemahaman konsep dalam tiga kate-

gori: (1) Pemahaman Terjemahan (Translasi), (2) Pemahaman Penafsiran (Inter-

pretasi), dan (3) Pemahaman Ekstrapolasi (Extrapolation). Translasi dimulai dari

terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya seorang siswa mampu mengu-

bah model atau bentuk pemasalahan kedalam simbol yang lain seperti dari bentuk

kata-kata kedalam bentuk rumus atau tabel untuk menyelesaikan pemasalahan ter-

sebut. Interpretasi berarti menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang

diketahui berikutnya. Misalnya siswa mampu menentukan nilai rata-rata dan

banyaknya siswa yang lulus dari sebuah tabel frekuensi dari data kelompok statis-

tik. Pemahaman. Extrapolation berarti seseorang mampu melihat di balik yang

tertulis, dapat membuat ramalan dengan konsekuensi atau dapat memeperluas per-

sepsi dalam artian waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Misalnya siswa

mampu menyelesaikan permasalahan bunga tabungan dengan mengembangkan

rumus angsuran tiap bulan.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Sanjaya (2009) bahwa apa yang dimaksud

pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah

materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat se-

jumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapan kembali dalam
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bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu

mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.

Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM

(dalam Herdian, 2010) dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam beberapa krite-

ria yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, membuat contoh dan

bukan contoh, menggunakan simbol - simbol untuk merepresentasikan suatu kon-

sep, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya, mengenal berbagai

makna dan interpretasi konsep, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan

mengenal syarat yang menentukan suatu konsep, serta membandingkan dan mem-

bedakan konsep-konsep. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matema-

tis ialah kemampuan siswa menjelaskan dan memahami suatu materi dalam setiap

pembelajaran.

Menurut Sanjaya (2009) indikator pemahaman konsep diantaranya:

(1) mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya;
(2) mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta
mengetahui perbedaan; (3) mampu mengklasifikasikan objek-objek ber-
dasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep terse-
but; (4) mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur; (5)
mampu memberikan contoh dan kontra dari konsep yang dipelajari; (6)
mampu menerapkan konsep secara algoritma; (7) mampu mengembangkan
konsep yang telah dipelajari.

Indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor

506/C/Kep/PP/2004 dalam Zulaiha (2006) yang menyatakan bahwa indikator

siswa memahami konsep matematika adalah:

(1) Mampu menyatakan ulang sebuah konsep; (2) Mampu mengklasifika-
sian objek-objek menurut sifat-sifat tertentu; (3) Mampu memberi contoh
dan non contoh dari konsep; (4) Mampu menyajikan konsep dalam berbagai
bentuk representasi matematis; (5) Mampu mengembangkan syarat perlu
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atau syarat cukup suatu konsep; (6) Mampu menggunakan, memanfaatkan,
dan memilih prosedur atau operasi tertentu; dan (7) Mampu mengaplikasi-
kan konsep dan algoritma pemecahan masalah.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas problem based learning ditinjau dari pemahaman

konsep matematis terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah problem based learning sedang-

kan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematis siswa.

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa mampu memahami

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan

masalah. Pada problem based learning, siswa dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan dalam dunia nyata yang dijadikan konteks bagi siswa untuk belajar

atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan yang ha-

rus mereka selesaikan.

Fase pertama pada problem based learning adalah memahami masalah yang ada.

Pada fase ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan hal-hal

yang diperlukan selama pelajaran serta memotivasi siswa untuk terlibat pada

aktivitas pemecahan masalah. Tanpa adanya pemahaman yang benar terhadap

masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut.

Oleh karena itu guru dapat membantu siswa menemukan apa yang perlu dil-

akukan dan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
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Fase selanjutnya adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Setelah siswa

memahami masalah dengan benar, mereka dituntut untuk mampu menyusun

rencana penyelesaian masalah. Kemampuan fase kedua ini bergantung kepada

pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Semakin bervariasi pengala-

man mereka, biasanya semakin kreatif dan beragam solusi yang diperoleh.

Fase selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.

Jika rencana penyelesaian telah dibuat, selanjutnya dilakukan penyelesaian masa-

lah sesuai dengan solusi yang dianggap paling tepat. Pemilihan solusi paling tepat

ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok maupun diskusi kelas.

Fase selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah

memilih solusi yang dirasa paling tepat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di

depan kelas sedangkan siswa yang lainnya menanggapi. Pada fase ini akan ter-

lihat sejauh mana konsep yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung.

Fase yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan ma-

salah. Pada fase ini, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi serta

mengklarifikasi hasil diskusi kemudian guru bersama siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari. Pada fase ini guru memperkuat konsep yang diperoleh dan

memperbaiki apabila terdapat miskonsepsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam problem based learning terdapat proses-

proses pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan

pemahaman konsep matematis, sedangkan dalam pembelajaran konvensional

peluang-peluang tersebut tidak didapatkan siswa.
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Hal ini terlihat dari langkah-langkah pembelajaran konvensional yaitu guru

menjelaskan materi kemudian memberikan contoh soal dan siswa diberikan

latihan soal yang penyelesaiannya mirip dengan contoh soal, sehingga siswa tidak

diberikan banyak kesempatan untuk menemukan konsep dari materi pelajaran

karena siswa cenderung hanya mengikuti cara pengerjaan contoh soal yang sudah

dijelaskan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti problem based learning akan lebih tinggi daripada pema-

haman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 12 Bandarlampung tahun

pelajaran 2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kuriku-

lum tingkat satuan pendidikan.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa

selain model pembelajaran dianggap memiliki pengaruh yang sangat kecil

sehingga dapat diabaikan.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Penelitian :

Problem based learning efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa.
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2. Hipotesis Kerja :

a. Pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti problem based learning

lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

b. Proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep yang baik setelah mengi-

kuti problem based learning mencapai lebih dari 60%.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 di SMP

Negeri 12 Bandarlampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas VIII di SMP Negeri 12 Bandarlampung tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak

289 siswa yang terdistribusi dalam dua belas kelas. Pengambilan sampel dil-

akukan dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Dalam

penelitian ini sampel diambil dari kelas yang diajar oleh guru yang sama yaitu ke-

las VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D dan VIII-E. Distribusi kelas VIII di SMP

Negeri 12 Bandarlampung pada tahun pelajaran 2015/2016 dan rata-rata nilai

ujian mid semester ganjil siswa kelas VIII di SMP Negeri 12 Bandarlampung pa-

da tahun pelajaran 2015/2016 disajikan  pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ujian Mid Semester Ganjil Kelas VIII SMP Negeri
12 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2015/2016

No. Kelas Banyak Siswa Rata-rata
1 VIII A 24 72,8
2 VIII B 23 73,1
3 VIII C 22 73,2
4 VIII D 24 71,8
5 VIII E 23 75,3

Dari tabel 3.1, diperoleh empat kelas yang memiliki rata-rata yang relatif sama

yaitu kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, dan VIII-D. Kemudian dari empat kelas ter-

sebut dipilih secara random dua kelas yang akan digunakan sebagai sampel.
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Terpilihlah kelas VIII-A yang terdiri dari 24 siswa sebagai kelas eksperimen dan

kelas VIII-B yang terdiri dari 23 siswa sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan Quasi Experiment (eksperimen semu) yang terdiri dari

satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah problem

based learning sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep mate-

matis. Desain dalam penelitian ini adalah posttest only control group design.

Posttest only control group design yang merupakan desain penelitian dengan

pemberian tes di akhir pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

(Sukardi,2008). Dalam penelitian ini kelas eksperimen adalah kelas yang mengi-

kuti problem based learning sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang mengikuti

pembelajaran konvensional. Desain penelitian disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelas Pembelajaran Posttest
K1 X1 Y1

K2 X2, Y2

Keterangan:
K1 = Kelas Eksperimen
K2 = Kelas Kontrol
X1 = pembelajaran matematika menggunakan problem based learning
X2 = pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran konvensional
Y1 = Skor posttest pada kelas eksperimen
Y2 = Skor posttest pada kelas kontrol
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C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap-tahap persiapan penelitian ini adalah:

a. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika di

kelas VIII SMP Negeri 12 Bandarlampung.

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP ini dibuat

sesuai dengan model yang akan digunakan selama penelitian ini, yaitu

RPP dengan problem based learning dan pembelajaran konvensional.

c. Memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, menilai

keadaan lapangan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

d. Melakukan validasi instrumen dan uji coba soal tes.

e. Melakukan perbaikan instrumen bila diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ini adalah:

a. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk

kelas eksperimen menggunakan problem based learning sedangkan untuk

kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.

b. Mengadakan posttest pada kelas kontrol dan eksperimen.

3. Tahap Analisis Data

Tahap-tahap analisis data penelitian ini adalah:

a. Menganilisis data hasil penelitian.

b. Menyusun hasil penelitian.

c. Menyimpulkan hasil penelitian.
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D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diperoleh dari tes pema-

haman konsep matematis siswa yang diperoleh sesudah mengikuti problem based

learning di kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional di kelas kontrol.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes. Tes digunakan un-

tuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Tes dil-

aksanakan setelah siswa mengikuti problem based learning pada kelas eksperi-

men dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes pemahaman konsep

matematis. Instrumen tes terdiri dari lima soal uraian. Setiap soal memiliki satu

atau lebih indikator pemahaman konsep matematis. Sebelum penelitian ini dil-

akukan, instrumen diuji untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesu-

karan, dan daya pembeda dari instrumen tersebut. Langkah-langkah uji coba in-

strumen sebagai berikut.

1. Instrumen dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing dan

guru matematika yang bersangkutan di sekolah tempat penelitian.

2. Setelah mengalami perbaikan, instrumen diujicobakan terhadap kelas yang te-

lah mempelajari materi yang akan diujikan.
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3. Kemudian mengukur validitas, reabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pem-

beda dari instrumen tersebut.

1. Validitas

Validitas yang dalam penelitian ini adalah validitas isi dan validitas butir soal.

Validitas isi dari intrumen tes pemahaman konsep matematis dapat diketahui cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis

dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini soal

tes dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VIII. Dengan

asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII di SMP Negeri 12

Bandarlampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka validitas instru-

men tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika. Intrumen

tes yang dikategorikan valid adalah yang butir-butir soalnya telah dinyatakan se-

suai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur berdasarkan penilaian

guru mitra. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang

diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan

bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis oleh guru. Berdasar-

kan hasil konsultasi, diperoleh kesimpulan bahwa butir-butir soal pada intrumen

tes dinyatakan valid. Hasil konsultasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

B.5.

Setelah semua soal dinyatakan valid maka selanjutnya soal tes tersebut

diujicobakan pada siswa kelas diluar sampel. Data yang diperoleh dari hasil uji

coba kemudian diolah dengan menggunakan bantuan Software Microsoft Excel

untuk mengetahui validitas butir soal. Menurut Sudijono (2010) validitas butir



29

soal dapat diukur menggunakan korelasi product moment dengan angka kasar se-

bagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:

: Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N : Jumlah siswa∑ : Jumlah skor pada siswa pada tiap butir soal∑ : Jumlah skor total siswa∑ : Jumlah hasil perkalian skor siswa pada setiap butir dengan total skor

siswa

Berdasarkan hasil uji coba pada siswa kelas sampel, diperoleh untuk tiap butir

soal lebih dari = 0,444 yang diperoleh dari tabel product moment dengan

nilai dk= (n – 1) dan taraf signifikan=0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa tiap butir soal pada instrumen dinyatakan valid. Hasil perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.6.

2. Reliabilitas

Suherman (2003) berpendapat bahwa suatu alat evaluasi disebut reliabel jika hasil

evaluasi tersebut relatif tetap yang digunakan pada subjek yang sama. Bentuk

soal yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe subjektif atau uraian.

Untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) digunakan rumus sebagai berikut:

r11 = 1 − ∑
Keterangan:
r 11 = Koefisien reliabilitas alat evaluasi

= Banyaknya butir soal∑ = Jumlah varians skor tiap soal
= Varians skor total
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Menurut Guilford (Suherman, 2003: 177), koefisien reliabilitas diinterpretasikan

seperti yang disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Interpretasi
0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat Rendah
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r11≤ 0,60 Sedang
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat Tinggi

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang memiliki

koefisien reliabilitas tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan

reliabilitas instrumen pada uji coba diperoleh =0,807. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang sangat tinggi sehingga

instrumen dapat digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran B.7.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda dari sebuah soal menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal

tersebut mampu membedakan antara sampel yang mengetahui jawabannya dengan

benar dengan sampel yang tidak dapat menjawab soal tersebut atau yang menja-

wab salah. Untuk menentukan koefisien daya pembeda digunakan rumus sebagai

berikut (Suherman, 2003):

= −
Keterangan :
DP : Koefisien Daya Pembeda

: Rata-rata skor siswa kelompok atas
: Rata-rata skor siswa kelompok bawah
: skor maksimal ideal
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Menurut Suherman (2003) koefisien daya pembeda suatu soal diinterpretasikan

seperti yang disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Interpretasi Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda (DP) Interpretasi
Bernilai Negatif Sangat Buruk0,00 ≤ DP ≤ 0,20 Buruk0,21 ≤ DP ≤ 0,30 Cukup baik0,31 ≤ DP ≤ 0,70 Baik0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat Baik

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang berdaya pembeda

cukup baik, baik atau sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda

butir soal instrumen pada uji coba diperoleh koefisien daya pembeda berada pada

interval 0,21 ≤ ≤ 01,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya

pembeda soal instrumen sesuai dengan kriteria yang digunakan sehingga

instrumen dapat digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran B.8.

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2010:  372) mengungkapkan untuk menghitung koefisien tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

TK = JI
Keterangan:
TK : Koefisien tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : Jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Koefisien tingkat kesukaran suatu soal diinterpretasikan seperti yang disajikan

pada Tabel 3.5 berikut.
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Tabel 3.5 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Koefisien Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi0,0 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar0,16 < ≤ 0,30 Sukar0,31 < ≤ 0,70 Sedang0,71 < ≤ 0,85 Mudah0,86 < ≤ 1,00 Sangat Mudah

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang bertingkat kesukaran

mudah, sedang, atau sukar. Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda butir

soal instrumen pada uji coba diperoleh koefisien tingkat pembeda berada pada

interval 0,16 ≤ ≤ 0,85. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya

pembeda soal instrumen sesuai dengan kriteria yang digunakan sehingga

instrumen dapat digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran B.9.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data nilai pada

siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol dianalisis menggunakan uji statis-

tik untuk mengetahui efektivitas problem based learning ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa. Sebelum melakukan uji statistik perlu dilakukan uji

prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal

atau tidak berdasarkan data nilai rata-rata. Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji chi-kuadrat menurut Sudjana (2005: 272-273)

sebagai berikut:
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a. Hipotesis

Ho :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

b. Taraf signifikan: α = 0,05

c. Statistik uji

= ( – )
Keterangan:

=  frekuensi pengamatan
= frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

d. Keputusan Uji

Statistik di atas berdistribusi chi-kuadrat dengan dk = (k – 3). Kriteria

pengujian adalah terima H0 jika < dengan χ =
χ ( ∝)( ) dengan taraf nyata α = 0,05. Berdasarkan perhitungan uji nor-

malitas data pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang mengikuti

problem based learning maupun pembelajaran konvensional diperoleh bahwa< . Hasil perhitungan uji normalitas disajikan pada Tabel 3.6

berikut.

Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Akhir Pemahaman

Konsep Matematis Siswa

Pembelajaran Keputusan Uji

Problem Based Learning 3,36 7,81 Sampel berasal dari populasi

Konvensional 3,33 7,81 yang berdistribusi normal
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari dua popu-

lasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.3 dan Lampiran C.4.

2. Uji Homogenitas

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok data yaitu data pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

problem based learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional

memiliki varians yang sama atau tidak. Menurut Sudjana (2005: 249-250) untuk

menguji homogenitas data dapat digunakan ketentuan berikut.

a. Hipotesis

Ho : = (varians kedua populasi sama)

H1 : ≠ (varians kedua populasi tidak sama)

b. Taraf signifikan : α = 0,10

c. Statistik Uji

= 1222
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

d. Keputusan Uji

Statistik di atas berdistribusi F dengan kriteria pengujian adalah tolak H0 jika> dengan = ( , ) yang diperoleh dari daftar

distribusi F dengan taraf signifikansi 0,10 dan derajat kebebasan masing-
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masing sesuai dk pembilang dan penyebut. Berdasarkan hasil perhitungan uji

homogenitas data pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti prob-

lem based learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional

diperoleh = 1,13 < = 2,05. Dengan demikian dapat disim-

pulkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang sama. Hasil perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5.

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji

hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata, uji pro-

porsi dan uji kesamaan dua proporsi. Adapun penjelasan dari masing-masing uji

hipotesis, yaitu sebagai berikut.

a. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa data kemam-

puan pemahaman konsep matematis siswa berasal dari dua populasi yang berdis-

tribusi normal dan varians kedua populasi tersebut sama. Sehingga pengujian

hipotesis yang digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata atau Uji-t, dengan

hipotesis sebagai berikut.

H0: μ1 = μ2 (rata-rata nilai siswa yang mengikuti problem based learning sa-

ma dengan rata-rata nilai siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional)
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H1: μ1> μ2 (rata-rata nilai siswa yang mengikuti problem based learning

lebih baik dari rata-rata nilai siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji-t seperti dalam Sudjana

(2005: 243) berikut:

= 1− 211+ 12 dengan
   

2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

Keterangan:̅1 : rata-rata nilai siswa di kelas eksperimen̅2 : rata-rata nilai siswa di kelas kontrol
n1 : banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 : banyaknya siswa kelas kontrols : varians pada kelas eksperimens : varians pada kelas kontrols : varians gabungan

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan α = 5%, dengan kriteria uji: terima

H0 jika < , dimana = ( ∝)( ) diperoleh dari daftar

tabel dengan peluang (1 − ) dan dk = ( 221  nn ).

b. Uji Proporsi

Uji proporsi dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi siswa yang me-

mahami konsep dengan baik setelah mengikuti problem based learning apakah

lebih dari atau sama dengan 60%. Diketahui bahwa data yang diperoleh dari kelas

yang mengikuti problem based learning berdistribusi normal maka dilakukan uji

proporsi satu pihak. Menurut Sudjana (2005: 234) rumusan hipotesis untuk uji ini

adalah:
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H0 : = 60% (proporsi siswa yang memahami konsep matematis

sama dengan 60%)

H0 : > 60% (proporsi siswa yang memahami konsep matematis

lebih dari 60%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:

= − 0,60,6 (1 − 0,6)
Keterangan:
x = banyaknya siswa yang tuntas dengan problem based learning
n = banyaknya sampel pada kelas eksperimen
0,6 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan α = 0,05 dengan kriteria uji: tolak

H0 jika > , dimana = , diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang = (0,5 − ). Kemudian untuk < hipotesis H0

diterima.

c. Uji Kesamaan Dua Proporsi

Uji kesamaan dua proporsi  untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang me-

mahami konsep matematis dengan baik setelah mengikuti problem based lebih

banyak daripada proporsi siswa yang memahami konsep matematis dengan baik

setelah mengikuti pembelajaran konvensional.

∶ = (proporsi siswa yang memahami konsep matematis dengan

baik setelah mengikuti problem based learning sama
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dengan siswa yang memahami konsep dengan baik setelah

mengikuti pembelajaran konvensional)∶ > (proporsi siswa yang memahami konsep matematis dengan

baik setelah mengikuti problem based learning lebih banyak

dari siswa yang memahami konsep matematis dengan baik

setelah mengikuti pembelajaran konvensional)

Statistik yang digunakan dalam uji ini dalam Sudjana (2005: 246-248) adalah:

= ( ) ( )
dengan = dan = 1 −

Keterangan:
= banyak siswa tuntas belajar pada kelas problem based learning
= banyak siswa tuntas belajar pada kelas pembelajaran konvensional
= jumlah sampel pada kelas problem based learning
= jumlah sampel pada kelas pembelajaran konvensional

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan α = 5%, dengan kriteria uji: tolak

H0 jika > , dimana = , diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang = (0,5 − ). Kemudian untuk < hipotesis H0

diterima.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan problem based learning tidak efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Bandarlampung tahun

pelajaran 2015/2016.

2. Problem based learning lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran

konvensional ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII

SMP Negeri 12 Bandarlampung tahun pelajaran 2015/2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut.

1. Bagi guru, problem based learning hendaknya digunakan sebagai salah satu

alternatif dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam

mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa. Namun dalam pene-

rapannya harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan

yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif sehingga memperoleh hasil

yang optimal.
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2. Peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai

problem based learning hendaknya melakukan pengkajian lebih mendalam,

seperti memperhatikan pembagian waktu sebaik mungkin agar proses pem-

belajaran sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, dapat pula digunakan

untuk menambahkan referensi tentang efektivitas problem based learning

ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.
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