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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
DITINJAU DARI PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Kartika II-2
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016)

Oleh

REZA SELVIA

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model

pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

Desain yang digunakan adalah posttest-only control design. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2015/ 2016 dan sampel penelitian adalah siswa kelas VII 2 dan

VII 3 yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data pemahaman

konsep matematis siswa diperoleh melalui tes. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah tidak efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa namun pemahaman konsep pada model

pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada pemahaman konsep pada

model pembelajaran konvensional.

Kata kunci : efektivitas, pemahaman konsep matematis, pembelajaran berbasis
masalah
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam

menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era

global. Upaya yang tepat untuk menyiapkan dan membangun SDM yang

berkualitas dan bermutu tinggi adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor

yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut UU RI No.20 Tahun 2003

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.

Banyak mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan di sekolah, salah satu

mata pelajaran wajibnya yaitu matematika. Morris Kline (Simanjuntak, 1993:  64)

menyatakan bahwa jatuh bangunnya suatu negara dewasa ini tergantung dari

kemajuan pada bidang matematika, karena matematika adalah hal yang penting

maka matematika perlu dipahami dan dikuasai oleh segenap lapisan masyarakat.

Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam Depdiknas (2006) yaitu :

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
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mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat,

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti,

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,

menyelesaikan model dan juga menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) meng-

komunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk

memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan

matematika dalam kehidupan yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan

masalah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika di Indonesia, salah

satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah pemahaman konsep, karena

pemahaman konsep merupakan modal utama bagi siswa untuk dapat

menyelesaikan masalah matematis.

Pemahaman konsep matematis merupakan salah satu tujuan yang mendasar dalam

proses pembelajaran matematika dan salah satu tujuan dari materi yang

disampaikan oleh guru. Siswa yang telah memahami konsep dengan baik dalam

proses pembelajaran dimungkinkan memiliki prestasi belajar yang tinggi karena

lebih mudah mengikuti pembelajaran sedangkan siswa yang tidak memahami

konsep cenderung lebih sulit mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, setiap

siswa haruslah memiliki pemahaman konsep sebagai dasar untuk menguasai

matematika itu sendiri serta menunjang pengembangan cabang-cabang ilmu

lainya.
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Tujuan pembelajaran matematika di Indonesia belum tercapai dengan baik karena

kemampuan matematis siswa Indonesia rendah. Hal ini terlihat pada survei The

Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011,

Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara. Skor ini turun

11 poin dari penilaian tahun 2007 (Napitupulu, 2012). Demikian pula pada hasil

survey Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2013,

Indonesia hanya menduduki rangking 64 dari 65 peserta (OECD, 2013). Hasil

TIMSS dan PISA yang rendah tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor.

Salah satu faktor penyebabnya adalah siswa Indonesia pada umumnya belum

mampu menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti pada soal-soal pada

TIMMS dan PISA yang substansinya konsteksual, menuntut penalaran, kreativitas

dan argumentasi dalam penyelesaiannya (Wardhani dkk, 2011: 1). Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematis siswa masih rendah.

Salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep matematis siswa adalah

masih ada beberapa sekolah yang menggunakan pembelajaran konvensional.

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru

(teacher center) yang menjadikan siswa pasif dan kesulitan memahami konsep

yang dipelajari sehingga membuat dangkalnya pemahaman siswa terhadap

konsep-konsep matematika. Langkah-langkah pembelajarannya adalah guru

menjelaskan materi pelajaran dan memberikan contoh soal beserta rumusnya

kemudian memberikan latihan soal yang proses penyelesaiannya mirip dengan

contoh soal. Jadi, siswa hanya terbiasa menghafalkan dan menyelesaikan soal

dengan rumus tanpa menekankan pada pemahaman terhadap konsep yang telah

dipelajari, sehingga kemampuan dan potensi siswa kurang tereksplor dengan baik.
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Selain itu, pembelajaran konvensional kurang memberikan kesempatan

berinteraksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Sehingga,

interaksi dalam proses pembelajaran kurang baik.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu upaya

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa adalah dengan melakukan

inovasi model pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang dipilih harus

dapat mengembangkan pola pikir  dan mengaitkan konsep-konsep dalam

matematika. Salah satu alternatifnya adalah model pembelajaran berbasis masalah

(PBM).

Dalam pembelajaran dengan model PBM, siswa dihadapkan permasalahan-

permasalahan kontekstual kemudian siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah-

masalah tersebut. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk

membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa seperti

pada pembelajaran langsung dan ceramah, tetapi pembelajaran berbasis masalah

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir,

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan

menjadi siswa yang mandiri. Dalam proses tersebut, siswa tidak bekerja secara

individu tetapi siswa mendiskusikannya dengan teman kelompoknya. Setelah itu,

setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas kemudian

kelompok yang lain menanggapi. Dengan demikian, diharapkan model

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan pemahaman  konsep

matematis siswa.
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Pemahaman konsep matematis siswa yang masih rendah, juga terjadi di SMP

Kartika II-2 Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan wawancara dengan guru,

diperoleh informasi bahwa siswa sering mengalami kesulitan ketika mengerjakan

soal yang berkaitan dengan pemahaman konsep. Hal ini dikarenakan siswa hanya

hafal dengan rumus tanpa memahami konsep-konsepnya. Fakta ini menunjukkan

bahwa kemampuan daya serap dan pemahaman siswa terhadap matematika masih

rendah.

Dalam penelitian ini, model pembelajaran berbasis masalah efektif diterapkan jika

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas dengan model pembelajaran

berbasis masalah lebih tinggi dari pada kelas dengan pembelajaran konvensional.

Selain itu, pembelajaran berbasis masalah efektif jika jumlah siswa yang

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari 60% jumlah siswa

dalam satu kelas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas model pembelajaran

berbasis masalah ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah model

pembelajaran berbasis masalah efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis

dan persentase tuntas belajar siswa?”
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Dari rumusan masalah di atas dapat dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai

berikut :

1. Apakah pemahaman konsep matematis pada siswa yang mengikuti pembelaja-

ran berbasis masalah lebih tinggi daripada pemahaman konsep matematis pada

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional?

2. Apakah persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% jumlah siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan model

pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari pemahaman konsep matematis dan

persentase tuntas belajar  siswa.

D. Manfaat  Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pendidikan

matematika yang berkaitan dengan model pembelajaran berbasis masalah serta

hubungannya dengan pemahaman konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi guru dalam memilih model pembelajaran yang efektif diterapkan untuk

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu, hasil penelitian

ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan
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model pembelajaran berbasis masalah serta pemahaman konsep matematis

siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan memperhatikan judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dengan pembaca.

1. Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dari suatu pembelajaran.

Dalam penelitian ini, model pembelajaran berbasis masalah efektif untuk

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa apabila pemahaman

konsep matematis siswa dengan pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi

daripada pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran

konvensional dan persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% jumlah

siswa dengan nilai ketuntasan 70.

2. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran

dengan menghadapkan siswa dengan permasalahan atau dengan kata lain

siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. Pembelajaran dimulai

dengan suatu permasalahan yang dibuat sedemikian hingga siswa perlu

memperoleh pengetahuan baru dalam pemecahan masalah tersebut. Langkah-

langkah pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut : (1) orientasi

siswa pada masalah; (2) mengorganisasi siswa untuk belajar; (3) memandu

menyelidiki secara individual atau kelompok; (4) mengembangkan dan

menyajikan hasil karya; (5) menganalisis dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah.
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3. Pemahaman Konsep merupakan kemampuan siswa yang berupa penguasaan

materi, siswa bukan hanya menghafal konsep tetapi siswa mampu

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Materi ajar pada penelitian

ini adalah Himpunan. Indikator pemahaman konsep dapat dilihat jika siswa

mampu : (1) menyatakan ulang suatu konsep; (2) mengklasifikasikan objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu; (3) memberikan contoh dan bukan contoh

dari suatu konsep; (4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk

representasi; (5) mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu

konsep; (6) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau

operasi tertentu; (7) mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam

pemecahan masalah.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemahaman Konsep Matematis

Hal terpenting dalam proses pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan

pembelajaran, dengan mengetahui bahwa siswa mampu memahami sesuatu

berdasarkan pengalaman belajarnya. Ruhyadi (2012) menyatakan bahwa

mempelajari matematika tidak lepas dari penelaahan bentuk-bentuk atau struktur

yang abstrak, kemudian kita mempelajarinya dengan mencari hubungan-hubungan

diantara hal-hal itu. Untuk mempelajari struktur-struktur atau hubungan-

hubungannya, maka kita perlu memahami konsep-konsep yang ada dalam

matematika.

Rakman (2009) menyatakan bahwa pemahaman berasal dari bahasa Inggris

“comprehension” yang berarti memahami sesuatu dengan pikiran. Dalam kamus

besar bahasa Indonesia kata pemahaman mengandung arti kesanggupan

intelegensi untuk menangkap suatu situasi atau perbuatan.

Kilpatrick, et al. (2001: 118) menyatakan:

“Student with conceptual understanding know more than isolated facts and
methods Because fact and methods learned with understanding are
connected, they are easier to remember and use, and they can be
reconstructed when forgotten”.
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Siswa dikatakan sudah memahami suatu konsep, jika ia sudah dapat mengerjakan

suatu masalah matematis yang dihubungkannya dengan pemahaman yang ia

dapatkan sebelumnya. Selain itu, siswa dapat dengan mudah mengkonstruksi ilmu

yang sudah ia dapatkan ketika ia lupa, sehingga dapat membantunya terhindar dari

banyak kesalahan dalam suatu pemecahan masalah.

Sejalan dengan hal diatas, Depdiknas (2003:2) menyatakan bahwa pemahaman

konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang

diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika. Pemahaman konsep

matematika dapat ditunjukkan berdasarkan sesuatu yang telah dipelajari siswa,

sehingga siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara konsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat.

Kilpatrick, et al. (2001: 119) menyatakan:

“A significant indicator of conceptual understanding is being able to represent
mathematical situations in different purposes. To find one’s way around the
mathematical terrain, it is important to see how the various representations
connect with each other, how they are similar, and how they are different.
The degree of students’ conceptual understanding is related to the richness
and extent of the connections they have made”.

Siswa dapat dikatakan sudah memahami konsep matematis jika ia sudah dapat

memahami suatu konsep matematika dengan berbagai permasalahan matematis,

kemudian ia menghubungkan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya

dengan informasi yang baru, yang kemudian ia jadikan suatu pemahaman baru

yang membantunya untuk menyelesaikan masalah matematis.

Menurut Wardhani (2008:8), tujuan yang diharapkan pada mata pelajaran

matematika adalah agar siswa memiliki pemahaman konsep matematis,
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menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan,

dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

Pemahaman konsep berpengaruh terhadap tercapainya hasil belajar. Hasil belajar

merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat proses belajar atau kemampuan

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar.

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pemahaman konsep matematis diatas,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman konsep matematis adalah

kemampuan menyerap atau memahami ide atau konsep abstrak kemudian

dihubungkan dengan konsep matematik, sehingga terbentuk pemahaman  baru.

Siswa juga dapat dengan mudah mengkonstruksi ilmu yang sudah ia dapatkan

ketika ia lupa, sehingga dapat membantunya terhindar dari banyak kesalahan

dalam suatu pemecahan masalah. Adapun indikator pemahaman konsep

matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan bukan contoh dari

suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu dari sekian banyak

model pembelajaran yang berkembang saat ini. Pembelajaran berbasis masalah

adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual sebagai

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan

pemecahan masalah (Sudarman, 2007: 69). Lebih dari sekedar mencari satu

jawaban yang tepat, siswa memahami soal, mengumpulkan berbagai informasi
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yang dibutuhkan, mengidentifikasi jawaban yang mungkin, mengevaluasi pilihan,

dan menyampaikan kesimpulan.

Menurut Amir (2009:21), pembelajaran berbasis masalah adalah proses

pembelajaran yang dirancang melalui masalah-masalah yang menuntut siswa

mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan

masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan

berpartisipasi dalam tim.

Ibrahim dan Nur (2000:2) menyatakan pembelajaran berbasis masalah merupakan

pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi.

Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi

dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial

dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar

maupun kompleks.

Herman (2007: 49) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah

mempunyai 5 karakteristik antara lain: (1) memposisikan siswa sebagai pemecah

masalah melalui kegiatan kolaboratif, (2) mendorong siswa untuk mampu

menemukan masalah dan mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan

dan merencanakan penyelesaian, (3) memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi

berbagai alternatif penyelesaian dan implikasinya serta mengumpulkan dan

mendistribusikan informasi, (4) melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan,

(5) membiasakan siswa untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir

mereka dan menyelesaikan masalah.
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Adapun fase-fase pelaksanan pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh

Arends (2011:411) disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Phases of Problem Based Learning
Phase Teacher Behavior
Phase 1: Orient students to the
problem.

Teacher goes over the objectives of the lesson,
describes important logistical requirements, and
motivates students to engage in problem solving
activity.

Phase 2: Organize students for
study.

Teacher helps students define and organize study
tasks related to the problem.

Phase 3: Assist independent
and group investigation.

Teacher encourages students to gather appropriate
information, conduct experiments, and search for
explanations and solutions.

Phase 4: Develop and present
artifacts and exhibits.

Teacher assists students in planning and preparing
appropriate artifacts such as reports, videos, and
models, and helps them share their work with others.

Phase 5: Analyze and evaluate
the problem solving process

Teacher helps students to reflect on their
investigations and the processes they used.

Ada lima fase utama dalam model pembelajaran berbasis masalah, diantaranya :

1. Orientasi siswa pada masalah. Guru membahas tujuan pembelajaran,

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa

untuk terlihat dalam kegiatan mengatasi masalah.

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait

dengan permasalahannya.

3. Memandu menyelidiki secara individual/kelompok. Guru mendorong siswa

untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan

mencari penjelasan dan solusi.

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam

merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak yang tepat, seperti laporan,

rekaman video, dan model-model, dan membantu mereka untuk

menyampaikan kepada orang lain.
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5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu

siswa untuk refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka

gunakan.

Sanjaya (2011:218) menyatakan model pembelajaran berbasis masalah memiliki

beberapa kelebihan di antaranya :

(1) siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang

menemukan konsep tersebut; (2) melibatkan secara aktif memecahkan masalah

dan menuntut ketrampilan berpikir siswa yang lebih tinggi; (3) pengetahuan

tertanam berdasakan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih

bermakna; (4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-

masalah yang diselesaiakan berkaitan dengan kehidupan nyata; (5) proses

pembelajaran melalui pembelajaran berbasis masalah dapat membiasakan para

siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Apabila

menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari siswa sudah mempunyai

kemampuan untuk menyelesaikannya; (6) dapat mengembangkan kemampuan

siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk

menyesuaikan dengan pengetahuan baru; (7) dapat mengembangkan minat siswa

untuk belajar secara terus menerus, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah

berakhir.

Jadi, model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang diawali

dengan masalah yang membuat siswa berpikir secara kritis dan melibatkan siswa

secara aktif dalam memecahkan masalah matematis.
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3. Efektivitas Pembelajaran

(Depdiknas, 2008:154) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa

hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini

efektivitas dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan instruksional khusus

yang telah dicanangkan.

Menurut Mulyasa (2002:82), efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang

yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah

bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber

daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Keefektivan diatas dapat

disimpulkan bahwa sebagai keberhasilan dalam suatu tindakan atau usaha, dalam

hal ini efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas model pembelajaran yang

merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari

suatu proses pembelajaran.

Hamalik (2004:171) mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri

dengan melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Mengacu pada pendapat tersebut,

pembelajaran matematika yang efektif memerlukan suatu komitmen serius kepada

pengembangan dan pemahaman konsep matematis siswa.

Diana (2007:8) menyatakan bahwa keefektifan pembelajaran ditunjukkan dengan

empat indikator, yaitu: (1) kualitas pembelajaran, yakni banyaknya informasi atau

ketrampilan yang disajikan, (2) kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu
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sejauhmana guru memastikan tingkat kesiapan siswa untuk mempelajari materi

baru, (3) insentif, yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk

mengajarkan tugas belajar dan materi belajar yang diberikan, serta (4) waktu,

pembelajaran akan efektif jika siswa dapat menyelesaikan pelajaran sesuai dengan

waktu yang ditentukan.

Wicaksono (2011:1) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila

mengacu pada ketuntasan belajar yaitu apabila lebih dari atau sama dengan 60%

dari jumlah siswa memperoleh nilai minimal 65 dalam peningkatan hasil belajar

dan strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kriteria ketuntasan

ini bergantung dari ketetapan setiap sekolah. Hal tersebut dapat dikarenakan

potensi atau kemampuan hasil belajar setiap siswa berbeda di masing-masing

sekolah.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang

diharapkan, pada penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi

kriteria nilai KKM yaitu 70 dengan persentase ketercapaian lebih dari 60%

jumlah siswa suatu kelas.

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa model

pembelajaran berbasis masalah efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2015) yang bertujuan untuk

mengetahui efektivitas problem based learning (PBL) ditinjau dari kemampuan
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pemahaman konsep matematis siswa. Persentase siswa yang memahami konsep

matematis siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL

lebih tinggi daripada persentase siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional. Buktinya pada penelitian Putri (2014), yang bertujuan untuk

mengetahui efektivitas model PBL ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

dan disposisi matematis siswa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa model

PBL efektif baik ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep dan disposisi

matematis siswa. Surtiyani (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui peningkatan aktivitas dan pemahaman konsep matematika melalui

penerapan pembelajaran berbasis masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

aktivitas dan pemahaman konsep matematika siswa melalui model pembelajaran

berbasis masalah mengalami peningkatan. Dengan demikian, penelitian-penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa model pembelajaran

berbasis masalah efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari

pemahaman konsep matematis terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model

pembelajaran berbasis masalah sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman

konsep matematis siswa.

Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran dengan menghadapkan siswa

pada permasalahan kontekstual yang diberikan sebagai pijakan dalam belajar atau

dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. Pembelajaran
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dimulai dengan suatu permasalahan yang dibuat sedemikian hingga siswa perlu

memperoleh pengetahuan baru dalam pemecahan masalah tersebut. Ada lima fase

dalam model pembelajaran berbasis masalah di antaranya orientasi siswa pada

masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, memandu menyelidiki secara

individual atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Fase pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Pada fase ini, guru menyajikan

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Motivasi dan tujuan pembelajaran yang dijelaskan guru akan membuat siswa

memiliki harapan atau tujuan yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti

pembelajaran.

Fase kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada fase ini, Tugas

guru pada fase ini yaitu membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok heterogen

(kemampuan siswa yang berbeda-beda) dan siswa diberikan Lembar Kerja

Kelompok (LKK).

Fase ketiga yaitu memandu menyelidiki secara individual atau kelompok. Siswa

berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada LKK tersebut. Dalam aktivitas diskusi tersebut,

siswa mendiskusikan masalah yang diberikan dan saling menyampaikan pendapat.

Kemudian siswa menghubungkan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya

dengan informasi yang baru, yang kemudian ia jadikan suatu pemahaman baru

yang membantunya untuk menyelesaikan masalah matematis. Hal tersebut

tentunya akan mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa.
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Fase keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini,

hasil diskusi yang telah diperoleh harus dipresentasikan di depan kelas. Karena

konsep matematika yang disajikan siswa telah didiskusikan sebelumnya, ia telah

mengetahuinya dengan baik sehingga dapat dengan lancar menjelaskan hasil

diskusinya. Siswa secara mandiri atau kelompok memberikan tanggapan atas hasil

kerja temannya. Dalam hal ini guru mengarahkan, memberi tanggapan atas

pendapat-pendapat yang diberikan oleh siswa. Dari aktivitas tersebut, terlihat

bahwa pemahaman konsep siswa akan semakin berkembang.

Fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

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

mengklarifikasi hasil diskusi kemudian guru bersama siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari.

Pada pembelajaran berbasis masalah terdapat proses-proses pembelajaran yang

memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep

matematis sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peluang tersebut tidak

didapatkan siswa. Hal ini terlihat dari langkah-langkah pembelajaran

konvensional yaitu guru menjelaskan materi pelajaran dan memberikan contoh

soal beserta rumusnya kemudian memberikan latihan soal yang proses

penyelesaiannya mirip dengan contoh soal. Jadi, siswa hanya terbiasa

menghafalkan dan menyelesaikan soal dengan rumus tanpa menekankan pada

pemahaman terhadap konsep yang telah dipelajari, sehingga kemampuan dan

potensi siswa kurang tereksplor dengan baik. Selain itu, pembelajaran

konvensional kurang memberikan kesempatan  berinteraksi antara siswa dengan
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siswa maupun siswa dengan guru. Sehingga, interaksi dalam proses pembelajaran

kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran berbasis masalah diduga dapat

meningkatkan pemahaman konsep matematis  siswa sedangkan pembelajaran

konvensional cenderung menghasilkan pemahaman konsep yang lebih rendah atau

dengan kata lain peningkatan pemahaman konsep siswa yang mengikuti

pembelajaran berbasis masalah akan lebih tinggi daripada peningkatan

pemahaman konsep siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Semua siswa kelas VII SMP Kartika II-2 Bandarlampung tahun pelajaran

2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan KTSP 2006.

b. Model pembelajaran yang diterapkan sebelum penelitian bukan merupakan

model pembelajaran berbasis masalah.

c. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa selain

model pembelajaran berbasis masalah tidak dikendalikan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar di atas, maka dapat dirumuskan

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Hipotesis Umum

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah efektif meningkatkan

pemahaman konsep matematis siswa.
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b. Hipotesis Khusus

1. Pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran berbasis masalah

lebih tinggi daripada pemahaman konsep matematis siswa dengan

pembelajaran konvensional.

2. Persentase siswa tuntas belajar lebih dari 60% dari jumlah siswa dengan

pembelajaran berbasis masalah.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 di

SMP Kartika II-2 Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas VII yang terdistribusi dalam 5 kelas yaitu VII 1, VII 2, VII 3, VII 4,

dan VII 5. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive

sampling, dengan mengambil dua kelas yang diajar oleh guru yang sama dengan

kemampuan akademik yang relatif sama. Dari kelima kelas tersebut dipilih dua

kelas sebagai sampel penelitian. Satu kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas

dengan pembelajaran berbasis masalah dan kelas kontrol yaitu kelas dengan

pembelajaran konvensional.

Pemilihan kelas berdasarkan rata-rata nilai ulangan tengah semester yang dapat

dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Nilai rata-rata Ulangan Tengah Semester (UTS)
Kelas Rata-rata Nilai UTS
VII 1 8,5
VII 2 7,2
VII 3 7,2

Berdasarkan teknik pemilihan sampel, maka dipilihlah siswa kelas VII 2 dengan

jumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII 3 dengan jumlah

36 siswa sebagai kelas kontrol.
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B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment).

Menurut Azam (2006) untuk penelitian yang berhubungan dengan peningkatan

kualitas pembelajaran, direkomendasikan penggunaan penelitian eksperimen

semu. Desain yang digunakan adalah posttest only control group design. Menurut

Furchan (2007: 368) desain pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Perlakuan Posttest
E X O1

P C O2

Keterangan:
E : kelas eksperimen
P : kelas kontrol
X : model pembelajaran berbasis masalah
C : model pembelajaran konvensional
O1 : tes kemampuan akhir (posttest) pada kelas eksperimen
O2 : tes kemampuan akhir (posttest) pada kelas kontrol

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep matematis siswa yang

dicerminkan oleh skor posttest. Data ini berupa data kuantitatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes.

Tes diberikan setelah pembelajaran (posttest only) di kelas eksperimen dan kelas

kontrol.
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen tes berbentuk uraian yang terdiri dari lima soal. Tes yang diberikan

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol ketika posttest adalah sama.

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Tes Pemahaman Konsep Matematis Siswa
No Indikator Rubrik Penilaian Skor
1 Mengklasifikasikan objek-objek

menurut sifat-sifat tertentu
Tidak menjawab 0
Mengklasifikasikan objek-objek
menurut sifat-sifat tertentu tetapi
jawaban salah

1

Mengklasifikasikan objek-objek
menurut sifat-sifat tertentu tetapi
kurang lengkap

2

Mengklasifikasikan objek-objek
menurut sifat-sifat tertentu dengan
benar dan lengkap

3

2 Memberi contoh dan bukan contoh
dari suatu konsep

Tidak menjawab 0
Memberi contoh dan bukan
contoh dari suatu konsep tetapi
jawaban salah

1

Memberi contoh dan bukan
contoh dari suatu konsep tetapi
kurang lengkap

2

Memberi contoh dan bukan
contoh dari suatu konsep dengan
benar dan lengkap

3

3 Menyajikan konsep dalam berbagai
bentuk representasi

Tidak menjawab 0
Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
tetapi jawaban salah

1

Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
tetapi kurang lengkap

2

Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
dengan benar dan lengkap

3

4 Mengaplikasikan konsep atau
proses pemecahan masalah

Tidak menjawab 0
Mengaplikasikan konsep atau
proses pemecahan masalah tetapi
jawaban salah

1

Mengaplikasikan konsep atau
proses pemecahan masalah tetapi
kurang lengkap

2

Mengaplikasikan konsep atau
proses pemecahan masalah
dengan benar dan lengkap

3

Diadaptasi dari Fauzan (2011)
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Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan instrumen yang memenuhi

kriteria tes yang baik, yaitu memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

1. Validitas

Validitas isi bertujuan untuk mengetahui apakah isi tes mewakili keseluruhan

materi, indikator pemahaman konsep matematis akan diukur dan sesuai dengan

kesesuaian bahasa yang dimiliki siswa sehingga dapat mengukur pemahaman

konsep matematis siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini soal tes

dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP Kartika

II-2 Bandar Lampung dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika

mengetahui dengan benar kurikulum SMP. Tes yang dikategorikan valid adalah

yang butir-butir tesnya telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan

indikator yang diukur berdasarkan penilaian guru mitra. Penilaian terhadap

kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang

digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan

menggunakan daftar ceklis oleh guru.

Hasil konsultasi dengan guru mitra menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk

mengambil data pemahaman konsep  matematis siswa telah memenuhi validitas

isi. Sehingga selanjutnya instrumen dapat diujicobakan untuk mengetahui kriteria

reliabilitas tes. Data selengkapnya lihat pada Lampiran B.5 halaman 155.

Sehingga selanjutnya instrumen dapat diujicobakan untuk mengetahui kriteria

reliabilitas tes.
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2. Reliabilitas

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian.

Arikunto (2010:109) menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat

menggunakan rumus alpha, yaitu :

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

11r : reliabilitas yang dicari
n : banyaknya butir soal∑ : jumlah varians skor tiap butir soal

: varians total

Menurut Guilford (Suherman, 1990: 177) koefisien reliabilitas yang diperoleh

diinterpretasikan ke dalam kriteria koefisien reliabilitas seperti pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas
Koefisien reliabilitas ( ) Interpretasir ≤ 0,20 Sangat Rendah

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r ≤ 0,60 Sedang
0,60 < r ≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes pemahaman konsep

matematis siswa, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,81. Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang digunakan memiliki kriteria

reliabilitas yang sangat tinggi. Data selengkapanya dapat dilihat pada lampiran

C.1 halaman 158.
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Selanjutnya karena semua soal telah dinyatakan valid dan memenuhi kriteria

reliabilitas yang ditentukan maka soal tes dapat digunakan untuk mengumpulkan

data pemahaman konsep matematis siswa.

3. Daya Pembeda

Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.

Kemudian diambil 50% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok

atas) dan 50% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Menurut Sudijono (2011: 386) rumus yang digunakan untuk daya pembeda

adalah:

DP = −
Keterangan :
DP : daya pembeda

:  banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar pada
butir soal yang bersangkutan

: jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas
: banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar

pada butir soal yang bersangkutan
: jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang

tertera dalam pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kriteria Daya Pembeda
Koefisien Daya Pembeda (DP) Interpretasi

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik
0,40 < DP ≤ 0,70 Baik
0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup
0,00 < DP < 0,20 Buruk

DP ≤ 0,00 Sangat Buruk
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Penelitian ini  menggunakan butir soal yang memiliki nilai daya pembeda lebih

dari 0,20 yaitu soal yang memiliki daya pembeda cukup sampai baik. Daya

pembeda masing-masing butir soal tes kemampuan akhir pemahaman konsep

matematis dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman 160.

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2008:  372) mengungkapkan untuk menghitung tingkat kesukaran

suatu butir soal digunakan rumus berikut.TK =
Keterangan:
TK : 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.

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2008:  372) sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Kesukaran
Koefisien Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar
0,16 < TK ≤ 0,30 Sukar
0,31 < TK ≤ 0,70 Sedang
0,71 < TK ≤ 0,85 Mudah
0,86 < TK ≤ 1,00 Sangat Mudah

Menurut Sudijono (2011: 370) butir-butir soal dikatakan baik apabila butir-butir

soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Dalam penelitian ini butir

soal yang digunakan adalah soal-soal yang memiliki interpretasi mudah, sedang,

dan sukar. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.3 halaman 162.
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Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat

kesukaran instrumen tes kemampuan akhir pemahaman konsep matematis seperti

tersaji pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Tes
No

Soal Validitas Reliabilitas
Daya

Pembeda
Tingkat

Kesukaran Keputusan

1a

Valid
(Berdasarkan

Ahli)

0,81
(Reliabilitas

sangat
tinggi)

0,45 (Baik)
0,65

(Sedang)
Digunakan

1b 0,43 (Baik)
0,57

(Sedang)
Digunakan

1c 0,48 (Baik)
0,60

(Sedang)
Digunakan

2 0,57 (Baik)
0,57

(Sedang)
Digunakan

2a 0,45 (Baik)
0,46

(Sedang)
Digunakan

2b 0,48 (Baik)
0,52

(Sedang)
Digunakan

2c 0,38 (Cukup) 0,29 (Sukar) Digunakan

2d 0,21 (Cukup) 0,18 (Sukar) Digunakan

3a 0,26 (Cukup)
0,73

(Mudah)
Digunakan

3b 0,43 (Baik)
0,50

(Sedang)
Digunakan

4 0,43 (Baik)
0,71

(Mudah)
Digunakan

5a 0,24 (Cukup)
0,55

(Sedang)
Digunakan

5b 0,55 (Baik)
0,58

(Sedang)
Digunakan

5c 0,50 (Baik)
0,68

(Sedang)
Digunakan

5d 0,36 (Cukup) 0,18 (Sukar) Digunakan

Dari Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa semua soal telah memenuhi validitas isi dan

memiliki reliabilitas sangat tinggi. Diketahui juga bahwa soal memiliki kriteria
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daya pembeda yang cukup dan baik serta kriteria tingkat kesukaran yang mudah,

sedang, dan sukar.  Berdasarkan hal tersebut maka soal tes pemahaman konsep

matematis siswa layak digunakan untuk mengumpulkan data.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi awal, yaitu melihat kondisi di lapangan seperti jumlah kelas yang

ada, jumlah siswa, dan cara mengajar guru matematika.

2. Menentukan sampel penelitian.

3. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas yang

mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah dan kelas

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

4. Membuat lembar kerja kelompok untuk para siswa yang mengikuti

pembelajaran berbasis masalah.

5. Membuat instrumen tes penelitian berupa tes pemahaman konsep  matematis

dengan terlebih dahulu membuat kisi-kisi soal posttest sesuai dengan

indikator pembelajaran dan indikator pemahaman konsep matematis.

6. Melakukan validasi instrumen tes.

7. Melakukan uji coba instrumen tes.

8. Melakukan perbaikan instrumen tes bila diperlukan.

9. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan pembelajaran berbasis

masalah pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada

kelas kontrol.

10. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
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11. Menganalisis data.

12. Membuat laporan.

G. Teknik Analisis Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes

pemahaman konsep matematis setelah dilakukan pembelajaran (posttest) pada

kedua kelas. Data yang diperoleh dari posttest dianalisis menggunakan uji statistik

induktif. Sebelum melakukan uji hipotesis dan uji proporsi maka dilakukan uji

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui apakah data sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi

normal dan memiliki varians yang homogen.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal

atau tidak berdasarkan data skor rata-rata aktivitas sampel. Rumusan hipotesis

untuk uji ini adalah:

Ho :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis di atas menggunakan uji chi-

kuadrat. Uji chi-kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut:= ∑ ( )
( )( )
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Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

Kriteria pengujian adalah: Terima H0 jika  ( )( ) dengan

α = 0,05

Uji normalitas ini dilakukan berdasarkan data pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model PBM dan siswa yang

mengikuti model pembelajaran konvensional.

Hasil uji normalitas data penelitian pada kelas pembelajaran berbasis masalah

menunjukkan = 4,62 < 7,81 = ( , )( ) maka terima H0 dan pada kelas

pembelajaran konvensional menunjukkan = 5,70 < 7,81 = ( , )( )
maka terima H0. Disajikan dalam Tabel 3.8, perhitungan uji normalitas data

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 halaman 168 dan C.7 halaman 172.

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Akhir Pemahaman Konsep

Matematis Siswa

Sumber Data Kesimpulan

Pembelajaran Berbasis
Masalah

4,62 7,81 Sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi

normalPembelajaran
Konvensional

5,70 7,81

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa data kemampuan

akhir pemahaman konsep matematis siswa pada kelas pembelajaran berbasis

masalah dan kelas konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah data pemahaman

konsep matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki

variansi yang homogen atau tidak homogen. Rumusan hipotesis untuk uji ini

adalah:

H0: = (variansi kedua populasi homogen)

H1:  (variansi kedua populasi tidak homogen)

Menurut Sudjana (2005: 249), jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1

dengan varians s1
2 dan sampel dari populasi kedua berukuran n2 dengan varians

s2
2 maka untuk menguji hipotesis di atas menggunakan rumus:

F =

Keterangan:s = varians terbesars = varians terkecil

Kriteria pengujian adalah: tolak H0 jika ≥ ( , ) dengan

( , ) didapat dari daftar distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan

derajat kebebasan masing-masing sesuai dk pembilang dan penyebut.

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis masalah dan siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional diperoleh = 1,23 < 1,81 =
( , ) maka terima H0. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua

populasi memiliki varians yang sama. Hasil perhitungan selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.8 halaman 176.
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3. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, data pemahaman konsep matematis siswa merupakan data

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Oleh karena itu,

uji hipotesis yang digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata (uji-T).

a. Hipotesis

H0: μ1 = μ2, artinya pemahaman konsep matematis siswa pada

pembelajaran berbasis masalah sama dengan pemahaman

konsep matematis siswa pada pembelajaran konvensional.

H1: μ1> μ2, artinya pemahaman konsep matematis siswa pada

pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada

pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran

konvensional.

b. Taraf signifikan : α = 0,05.

c. Statistik Uji

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-

rata (Uji t) seperti dalam Sudjana (2005: 239) berikut:

= ̅ ̅
dengan

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

Keterangan:̅1 : rata-rata nilai kemampuan pada pembelajaran berbasis masalah̅2 : rata-rata nilai kemampuan pada pembelajaran konvensional
n1 : banyaknya siswa pada pembelajaran berbasis masalah
n2 : banyaknya siswa pada pembelajaran konvensionals : variansi pada pembelajaran berbasis masalahs : variansi pada pembelajaran konvensionals : variansi gabungan
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d. Kriteria Uji

Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = ( 221  nn ) dan peluang (1 − )
maka Ho diterima jika diperoleh < ( ∝)( )
Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh pemahaman konsep matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional karena = 6,16 > 1,67 = ( , )( ) maka Ho diterima.

Perhitungan uji hipotesis pemahaman konsep matematis selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.11 halaman 184.

4. Uji Proporsi

Untuk menguji hipotesis bahwa presentase ketuntasan belajar pada siswa yang

mengikuti pembelajaran berbasis masalah lebih dari 60% jumlah siswa maka

dilakukan uji proporsi. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

a. Hipotesis

H0 :  = 0,60 (persentase siswa tuntas belajar sama dengan 60%)

H1 :  > 0,60 (persentase siswa tuntas belajar lebih dari  60%)

b. Statistik Uji

Untuk pengujian hipotesis di atas menggunakan statistik z dengan rumus:

= ⁄ − 0,60,6 ( 1 − 0,6)
Keterangan:
x = banyaknya siswa tuntas belajar pada PBM
n = jumlah sampel pada PBM
0,6 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan
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c. Kriteria Uji

Tolak H0 jika ≥ ,  Harga ,  diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang (0,5 – α).

Hasil uji proporsi ketuntasan belajar siswa yang mengikuti pembelajaran

berbasis masalah diperoleh = 0,69 > 1,64 = , maka terima H0.

Diperoleh kesimpulan bahwa persentase siswa tuntas belajar sama dengan

60%. Perhitungan uji proporsi data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.12 halaman 187.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah tidak efektif ditinjau dari pema-

haman konsep matematis siswa namun model pembelajaran berbasis masalah

lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Bagi guru, model pembelajaran berbasis masalah hendaknya digunakan

sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika untuk membantu

siswa dalam mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa.

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian tentang

pemahaman konsep matematis melalui model pembelajaran berbasis masalah

disarankan melakukan penelitian lebih lama, agar siswa dapat beradaptasi

terlebih dahulu terhadap model pembelajaran berbasis masalah.
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