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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN RESOURCE BASED
LEARNING DITINJAU DARI PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 27 Bandar Lampung

Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/ 2016)

Oleh

BOBBY TIGOR HARDLEM SIMAMORA

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pende-

katan resource rased learning ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

Desain yang digunakan adalah post-test only control design. Populasi penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 27 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/ 2016.  Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIIIE sebagai

kelas eksperimen dan kelas VIIIF sebagai kelas kontrol yang diambil dengan

teknik purposive random sampling. Data pemahaman konsep matematis siswa

diperoleh melalui tes. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan

model pembelajaran pendekatan Resource Based Learning tidak efektif ditinjau

dari pemahaman konsep matematis siswa.

Kata kunci : pemahaman konsep matematis, pendekatan, resource based learn-

ing



EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN RESOURCE BASED
LEARNING DITINJAU DARI PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 27 Bandar Lampung

Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/ 2016)

Oleh

Bobby Tigor Hardlem Simamora

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

pada

Program Studi Pendidikan Matematika
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tarutung, Sumatera Utara, pada hari jumat, 8 November

1991. Penulis merupakan putra ke empat dari tujuh bersaudara pasangan Bapak

Jahusor Simamora dan Ibu Sarmangita Hutauruk.

Penulis memulai pedidikan anak usia dini di TK Bhayangkari Tarutung pada

tahun 1996. Melanjutkan pendidikan dasar di SD Latihan No. 173105 Tarutung,

Tapanuli Utara pada tahun 1997. Kemudian menempuh pendidikan menengah

pertama di SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan yang bermula

pada tahun 2003, dan SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan dan

selesai pada tahun 2009.

Tahun 2009, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan

Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur

Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB-Unila).

Tahun 2013, penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon

Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dan Pengalaman Lapangan

(PPL) di SMA Bhakti Mulya Suoh, Lampung Barat.



Motto

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4:6)

Tidak ada hikmat yang dipetik dari sikap menyerah.

( Bobby Tigor Hardlem Simamora)



i

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan

Yesus Kristus dan sukacita yang luar biasa, penulis

persembahkan ini kepada

Ayahku tersayang Ir. Jahusor Simamora, M.M, dan Mamaku

tercinta Sarmangita Hutauruk yang telah memberikan

ajaran, dukungan dan doa serta harapan

demi keberhasilanku kelak.

Kepada ketiga abangku Ralyn M. Simamora S.T, Challan C. P.

Simamora S.P, Ghallileo L. Simamora S.T serta ketiga adek ku

Doddy M. R. Simamora S.Pd, Johana E. N. Simamora,

Bona G. D. Simamora yang senantiasa memberikan

dukungan, semangat dan doa.

Hasian ku tersayang Riana Yanti Pandiangan, Amd yang selalu

menemani selama berjalannya perkuliahan

Kepada seluruh guru-guru di Indonesia

Kawan-kawan dan sahabat-sahabat ku

Almamaterku tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung



SANWACANA

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Yesus Kristus yang yang senantiasa

melimpahkan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini

dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pendekatan Resource Based

Learning Ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa (Studi pada

Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 27 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2015/2016) adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan

ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum selaku dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku ketua jurusan PMIPA yang telah mem-

berikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



iii

3. Bapak Dr. Haninda Bharata, M.Pd., selaku ketua program studi pendidikan

matematika yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Sri Hastuti Noer, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memotivasi, konsultasi dan memberikan

bimbingan, sumbangan pemikiran, kritik, dan saran selama penyusunan

skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Dra. Arnelis Djalil, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah ber-

sedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan perhatian, motivasi

dan semangat kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, M.Pd., selaku pembahas yang telah memberikan

masukan dan saran-saran kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu staff jurusan PMIPA di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang membantu menyelesaikan studi.

9. Bapak dan ibuku, abang dan adikku, dan seluruh keluarga besarku yang selalu

menyayangi, mendoakan dan selalu menjadi penyemangat dalam hidupku.

10. Bapak I Wayan Astawan,S.H., selaku kepala SMP Negeri 27 Bandar

Lampung beserta Wakil, staff, dan karyawan yang telah memberikan

kemudahan selama penelitian.

11. Ibu Rosi, S.Pd., selaku guru mitra yang telah banyak membantu dalam

penelitian.



iv

12. Hasian Rana Yanti Pandingan, Amd., yang selalu menemani, menasehati, dan

memberikan motivasi dalam perkuliahan penyusunan skripsi ini.

13. Kawan-kawan Gerobak Pasir, Jusuf, Sanggam, Ivo, Kristian, William, Alex,

Olfredo, dan Saut Lumban gaol. Suatu kenangan luar biasa bersama kalian.

Suatu saat nanti kita akan berkumpul lagi. Hema tutu...

14. Adik-adikku di Kampus Hijau Residen, Batara, Fransisko, Siswanto, Erwin,

dan semuanya yang selalu bersama di basecamp residen blok F17. Terima

kasih atas bantuannya selama ini.

15. Kawan-kawan Wisma Resik, Alex dan Lodewick, Rizal, Mareno, Jarjit,

Paman, dan semuanya yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2009 kelas A, Mba Selvi, Mba Resti,

Ana, Restu, Pitri, Vera, Astri, Elvandi, Arif Ageng, Arif Rahman, Niken,

Umpu, Inug, Mas Adi Suripto dan kelas B. Terima kasih atas persahabatan,

kebersamaan, nasehat dan semangat selama ini.

17. Sahabat seperjuangan dalam menempuh kuliah di Universitas Lampung

hingga akhir studi Mr. Rahmatullah, Ayu Noviati Kusuma Ningrum, Aliando

Suparno dan kawan-kawan.

18. Sahabat Pelayanan Rohani Naposobulung HKBP Ressort Kedaton, yang telah

memberikan banyak dukungan serta semangat dalam menyelesaikan

perkuliahan ini.

19. Kawan-kawan seperjuangan di DPC GMNI Bandar Lampung, sarinah Anas,

Bang Anas, Bang Riki, Bang Amri, Bung Sap, Bung Ijal, Aldi, Evan, Imam,

Jo, Sarinah Ria, dan seluruh keluarga besar GMNI Lampung serta GMNI se-

Indonesia



v

20. Teman-teman seperjuangan KKN dan PPL di SMA Bhakti Mulya Suoh,

kepala sekolah, staff pengajar, murid-murid di SMA Bhakti Mulya Suoh, serta

teman dan warga masyarakat pekon Tugu Ratu, kecamatan Suoh, terima kasih

sudah banyak membantu dan mendukung kegiatan selama KKN dan PPL.

21. Senior FKIP Pendidikan Matematika 2006 sampai 2008 dan adik tingkat 2010

sampai 2015.

22. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan

Yesus Kristus. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita

semua dibidang ilmu pendidikan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Indonesia, Amin.

Bandar Lampung, Oktober 2016

Penulis,

Bobby Tigor Hardlem Simamora



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL .......................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. . 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 5

E. Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori ..................................................................................... 8

1. Matematika .................................................................................. 8

2. Efektifitas Pembelajaran.............................................................. 9

3. Pemahaman Konsep Matematis................................................... 11

4. Pembelajaran dengan Pendekatan Resource Based Learning ..... 13

B. Kerangka Pikir................................................................................. 19

C. Anggapan Dasar .............................................................................. 21

D. Hipotesis .......................................................................................... 21



vii

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel........................................................................ 22

B. Desain Penelitian ............................................................................. 22

C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 23

D. Prosedur Penelitian .......................................................................... 23

E. Instrumen Penelitian ........................................................................ 24

F. Analisi Instrumen Penelitian ........................................................... 26

1. Validitas Isi.................................................................................. 26

2. Reliabilitas ................................................................................... 27

3. Daya Pembeda ............................................................................. 28

4. Tingkat Kesukaran....................................................................... 30

G. Teknik Analisis Data ....................................................................... 31

1. Uji Normalitas ............................................................................. 31

2. Uji Hipotesis ................................................................................ 33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian................................................................................ 36

1. Analisis Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep Matematis
Siswa .............................................................................................. 36

2. Analisis Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa ................. 39

1. Uji Normalitas ........................................................................ 39

2. Uji Hipotesis ........................................................................... 39

B. Pembahasan .................................................................................... 41

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ......................................................................................... 45

B. Saran ............................................................................................... 45



viii

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 47

LAMPIRAN.................................................................................................... 49



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Desain post-test only control design................................................... 22

3.2 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep.............. 25

3.3 Kriteria Reliabilitas............................................................................. 28

3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda ........................................................ 29

3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda Soal ................................................ 29

3.6 Interpetrasi Nilai Tingkat Kesukaran.................................................. 30

3.7 Interpetrasi Nilai Tingkat Kesukaran Soal ......................................... 31

4.1 Rekapitulasi Hasil Post-test Pemahaman Konsep Matematis
Siswa................................................................................................... 36

4.2 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep Matematis
Siswa Kelas yang Mengikuti Model Pembelajaran Pendekatan
Resource Based Learning ................................................................... 37

4.3 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep Matematis
Siswa Kelas yang Mengikuti Pembelajaran Konvensional ................ 38

4.4 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Post-test ........................................ 39

4.5 Mann-Withney U data Pemahaman Konsep Matematis Siswa........... 40

4.6 Rekapitulasi Uji Proporsi Pada Kelas Yang Menggunakan Pembe-
lajaran Pendekatan RBL ..................................................................... 41



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran Halaman 

A. PERANGKAT PEMBELAJARAN 

A.1 Silabus Pembelajaran    ........................................................................  51 

A.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen   ........  53 

A.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol .................  71 

A.3  Lembar Kerja Kelompok  ...................................................................  84 

B. PERANGKAT TES 

B.1 Kisi-Kisi Soal Pos-test Pemahaman konsep Matematis Siswa  .........  103 

B.2 Soal Post-test Pemahaman Konsep Matematis Siswa   ......................  104 

B.3 Kunci Jawaban Soal Post-test Pemahaman Konsep Matematis Siswa 106 

B.4 Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep ...................................  109 

B.5 Form Penilaian Validitas Soal Posttest   .............................................  111 

C. ANALISIS DATA 

C.1 Uji Reliabilitas Soal Post-test   ...........................................................  114 

C.2 Analisis Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran Item Soal Post-test  116 

C.3 Hasil Nilai Post-test Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 

Eksperimen .........................................................................................   117 

 

C.4 Hasil Nilai Post-test Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas  

 Kontrol ................................................................................................   118 

C.5 Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 

Eksperimen .........................................................................................  119 



 
 

xi 

 

 

C.6 Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 

Kontrol ................................................................................................  121 

 

C.7   Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada 

 Data Post-test Kelas Eksperimen ........................................................  123 

 

C.8 Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada 

 Data Post-test Kelas Kontrol ..............................................................  127 

 

C.9  Uji Mann-Whitney U Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa  

  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .................................................  131 

 

C.10 Uji Mann-Whitney U Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa  

  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Menggunakan SPSS ...............  133 

  

C.11 Uji Proporsi Kelas Eksperimen ..........................................................  135 

D. LAIN - LAIN 

D.1 Surat Izin Penelitian   ..........................................................................   138 

 



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam hidup, memiliki peranan

penting dalam membentuk sikap dan prilaku seseorang, dan merupakan kunci

keberhasilan suatu bangsa.  Pendidikan menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk

bersaing di dunia internasional. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat menjadi

bangsa yang tangguh, mandiri, berkarakter dan berdaya saing.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Depdiknas 2003), pasal I menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

dan keterampilan.  Undang-undang diatas menjelaskan bahwa pendidikan

dilaksanakan untuk mengembangkan potensi siswa dengan mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran. Sagala (2010: 4) menyatakan bahwa pendidikan

merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mampu

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan

menimbulkan perubahan pada dirinya, sehingga berfungsi sesuai kompetensinya

dalam kehidupan bermasyarakat.
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Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi

modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin serta dalam

mengembangkan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit.

Untuk menguasai dan mencipta teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan

matematika yang kuat sejak dini.

Mengingat pentingnya matematika ini, perlu diupayakan peningkatan di berbagai

aspek pengajaran agar siswa mampu memahami konsep-konsep matematika.

Rohana (2011: 111) dalam memahami konsep matematika diperlukan kemampuan

generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Sedangkan saat ini penguasaan

peserta didik terhadap materi konsep-konsep matematika masih lemah bahkan

dipahami dengan keliru. Sebagaimana yang dikemukakan Ruseffendi (Rohana,

2009) bahwa terdapat banyak peserta didik yang setelah belajar matematika, tidak

mampu memahami bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak

konsep yang dipahami secara keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu

yang sukar, ruwet, dan sulit.

SMP Negeri 27 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang pemahaman

konsep matematis siswanya masih menunjukkan hasil yang belum memuaskan,

khususnya pada kelas VIII.  Hal ini ditunjukkan dari rendahnya rata-rata nilai

yang diperoleh siswa pada Ulangan Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015,

yaitu sebesar 41,62.
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Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa salah satunya karena siswa

menganggap bahwa pelajaran matematika sulit dimengerti, dan siswa cenderung

sulit mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya.  Selain itu pe-

laksanaan pembelajaran matematika yang kurang maksimal juga dapat mem-

pengaruhi rendahnya pemahaman konsep siswa.  Pembelajaran matematika yang

kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya guru lebih menekankan

proses transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tanpa memerhatikan dan

partisipasi dan potensi yang dimiliki siswa.

Untuk mencapai pemahaman konsep peserta didik dalam matematika bukanlah

suatu hal yang mudah karena pemahaman terhadap suatu konsep matematika

dilakukan secara individual. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang

berbeda dalam memahami konsep – konsep matematika. Namun demikian

peningkatan pemahaman konsep matematika perlu diupayakan demi keberhasilan

peserta didik dalam belajar secara mandiri ataupun kelompok. Salah satu upaya

untuk mengatasi permasalah tersebut, guru dituntut untuk profesional dalam

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus

mampu mendesain pembelajaran matematika dengan metode, teori atau

pendekatan yang mampu menjadikan siswa sebagai subjek belajar bukan lagi

objek belajar. Agar kesulitan belajar siswa dapat diminimalisir, guru hendaknya

dapat menambahkan pendekatan mengajar lainnya sehingga memungkinkan siswa

untuk lebih aktif dalam pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan

pendekatan Resource Based Learning (RBL). Suryosubroto (Khaeriyah, 2015:

553), mendefinisikan RBL adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk

memudahkan siswa dalam mengatasi keterampilan siswa tentang banyak dan
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keanekaragaman sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk

belajar. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa buku, jurnal, surat kabar,

multimedia, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan sepenuhnya segala sumber

informasi sebagai sumber belajar maka diharapkan siswa dengan mudah dapat

memahami konsep materi pembelajaran. Selanjutnya, Nasution (2011:18)

menyatakan bahwa Resource Based Learning adalah bentuk belajar yang

langsung menghadapkan siswa dengan suatu  atau sejumlah sumber belajar secara

individual atau kelompok, dengan segala kegiatan yang bertalian dengan itu. Jadi

tidak dengan cara konvensional di mana guru menyampaikan materi kepada

siswa.

Dalam pelaksanaan pendekatan RBL, siswa dituntut untuk aktif memperoleh

informasi dari berbagai sumber. Siswa bebas belajar dengan kemampuan dan

kecepatan sesuai dengan kemampuannya. Setiap siswa tidak dituntut untuk

memperoleh informasi yang sama dengan temannya sehingga siswa dapat belajar

dengan senang dan semangat. Dengan penerapan pendekatan RBL pada penelitian

ini diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas

penerapan pendekatan RBL ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 27 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apakah penerapan pendekatan RBL efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis siswa?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini  untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendekatan RBL ditinjau dari

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 27

Bandar Lampung semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait pemahaman konsep

matematis siswa dan pendekatan RBL.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan manfaat antara lain,

a. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan

mutu pendidikan dalam pembelajaran matematika.
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b. Bagi guru, dapat menjadi alternatif dalam menggunakan model

pembelajaran yang efektif dilihat dari penguasaan konsep matematis

siswa.

c. Bagi kepala sekolah, diharapkan dengan penelitian ini memperoleh

imformasi sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, penulis membatasi

istilah yang berhubungan dengan judul penelitian.

1. Efektivitas pembelajaran adalah ketercapaian tujuan dari pembelajaran sesuai

dengan yang diharapkan.  Efektivitas pembelajaran pada penelitian ini ditinjau

dari dua aspek, yaitu:

a. Aspek pemahaman konsep matematis siswa.  Pembelajaran dikatakan

efektif apabila pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang

menggunakan pendekatan RBL lebih tinggi daripada pembelajaran

konvensional.

b. Aspek ketuntasan belajar siswa.  Pembelajaran efektif apabila lebih dari

60% dari jumlah siswa pada kelas yang menggunakan pendekatan RBL

memperoleh nilai serendah-rendahnya 70 (skala 100).

2. RBL adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk memudahkan siswa

dalam belajar dengan keanekaragaman sumber-sumber informasi yang dapat

dimanfaatkan untuk membangun pemahaman dan melibatkan keikutsertaan
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siswa secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang tersedia berupa buku,

multimedia, dan web.pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa

untuk dapat bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.

3. Pembelajaran konvensional yang biasa diterapkan oleh guru kelas VIII SMP

Negeri 27 Bandar Lampung selama ini adalah ceramah, tanya jawab,

pemberian tugas, dan latihan soal.

4. Pemahaman konsep matematis siswa merupakan kemampuan siswa yang

berupa penguasaan materi pelajaran dimana siswa tidak hanya menghafal atau

mengingat suatu konsep yang dipelajari tetapi mampu menyatakan ulang suatu

konsep dalam bentuk lain yang mudah dimengerti dan mencakup indikator

kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam a) menyatakan

ulang sebuah konsep kubus dan balok, b) mengklasifikasi objek menurut sifat

tertentu sesuai dengan konsep kubus dan balok, c) memberi contoh dan non

contoh mengenai kubus dan balok, d) menyatakan konsep kubus dan balok

dalam berbagai bentuk representasi matematika, e) mengembangkan syarat

perlu dan syarat cukup suatu konsep kubus dan balok, f) menggunakan,

memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, g) mengaplikasi-

kan konsep kubus dan balok.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Matematika

Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan karena digunakan untuk

memecahkan masalah kehidupan manusia dan membantu memudahkan untuk

berpikir.  Hal ini sejalan dengan pendapat Johnson dan Myklebust (Abdurahman,

2003: 252) yang mendefinisikan matematika sebagai bahasa simbolik yang fungsi

praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan untuk berpikir.

Menurut Runes (Abdurahman, 2003: 252) definisi tradisional yang menyatakan

bahwa matematika sebagai ilmu tentang kuantitas (the science of quantity) atau

ilmu tentang ukuran diskrit dan berlanjut (the science of discrate dan continuous).

Ilmu tentang kuantitas ini berguna dalam kehidupan manusia yang berhubungan

dengan perdagangan sehingga dengan matematika masalah hitungan dalam

perdagangan menjadi lebih mudah dan menghemat waktu.

Soedjadi (2000: 11) mengatakan bahwa matematika adalah cabang ilmu

pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik mengenai bilangan dan

kalkulasi, penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan, fakta-fakta kuan-
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titatif dan masalah tentang ruang dan bentuk, struktur yang logikn dan aturan-

aturan yang ketat.

Hariwijaya (2009: 34) dalam pandangan formalis berpendapat bahwa matematika

adalah penalaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan

menggunakan logika simbolik dan notasi matematika. Sedangkan struktur abstrak

dalam matematika ini memiliki definisi sebagai objek formal yang didefinisikan

oleh serangkaian hukum, sifat, dan hubungan dengan cara yang secara logis jika

tidak selalu historis independen dari struktur pengalaman kontingen, misalnya,

yang melibatkan benda-benda fisik. Jadi matematika ini memiliki hubungan yang

erat dalam kehidupan.

Berdasarkan pengertian dan karakter matematika di atas, dapat disimpulkan

bahwa matematika merupakan sarana untuk memudahkan dalam berpikir yang

meliputi penalaran logik, bilangan, kalkulasi, struktur abstrak, ilmu tentang

kuantitas, dan fakta-fakta kuantitatif yang terorganisir secara sistematis dengan

menggunakan logika simbolik dan notasi.

2. Efektivitas Pembelajaran

Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan itu dapat diselesaikan pada waktu

yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan.  Efektivitas menekankan pada

perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. sehingga efektivitas

pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran, atau

dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi (Warsita, 2008:

287).
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Sutikno (2005: 7) mengemukakan bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah,

menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang

diharapkan.  Guna menciptakan pembelajaran yang efektif, guru dituntut kreatif

dalam menggunakan berbagai strategi pembelajaran sehingga dapat merancang

bahan belajar yang mampu menarik dan memotivasi siswa untuk belajar.

Efektivitas pembelajaran dapat dicapai jika siswa berperan aktif dalam kegiatan

pembelajaran.

Sedangkan menurut Dick dan Reiser (Warsita, 2008: 288) pembelajaran efektif

adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar

keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap serta yang membuat peserta

didik senang.  Pembelajaran yang efektif memudahkan peserta didik untuk belajar

sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup

serasi dengan sesama, atau suatu hasil belajar yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan

suatu ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran dalam mencapai

tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif ditinjau

dari dua aspek, yang pertama apabila rata-rata kemampuan pemahaman konsep

matematis siswa pada kelas yang menggunakan pendekatan RBL lebih baik

daripada pembelajaran konvensional. Kedua apabila lebih dari 60% dari jumlah

siswa pada kelas yang menggunakan pendekatan RBL memperoleh nilai serendah-

rendahnya 70 (skala 100).
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3. Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan dasar yang sangat

penting dimiliki oleh setiap siswa, karena pada matematika terdapat konsep

sebagai prasyarat konsep selanjutnya.  Konsep-konsep pada matematika tersusun

secara terstruktur dari konsep yang sederhana sampai konsep kompleks.  Seperti

yang dikemukakan oleh Suherman (2003: 22) konsep-konsep matematika tersusun

secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling

sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks.  Hal ini membuat siswa

harus memiliki konsep yang benar agar dapat memahami konsep selanjutnya.

Namun, saat ini pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa masih rendah

bahkan dipahami secara keliru.  Seperti yang dikemukakan oleh Ruseffendi

(2006: 156) bahwa masih banyak siswa yang setelah belajar matematika, tidak

mampu memahami bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak

konsep yang dipahami secara keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu

yang sukar.

Pemahaman konsep terdiri dari kata pemahaman dan konsep.  Menurut Purwanto

(1994: 44) pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa

mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Sedangkan pengertian konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita

untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek atau kejadian itu

merupakan contoh dan bukan contoh dari ide tersebut.
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Menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11

November 2004 (Tim PPPG Matematika, 2005: 86) diuraikan bahwa indikator

siswa memahami konsep matematika adalah mampu:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep,

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya,

3. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep,

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis,

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep,

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu,

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.

Menurut Sanjaya (2009), indikator dalam pemahaman konsep adalah :

1. Mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya,

2. Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta menge-

tahui perbedaan,

3. Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya

persyaratan yang membentuk konsep tersebut,

4. Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur,

5. Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari,

6. Mampu menerapkan konsep secara algoritma,

7. Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman

konsep matematis adalah kemampuan untuk dapat menguasai konsep yang dipela-

jari siswa serta mengaitkan notasi matematika ke dalam penalaran logis.
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Adapun indikator pemahaman konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan ulang sebuah konsep kubus dan balok

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsep kubus dan

balok,

3. Memberi contoh dan non contoh,

4. Menyatakan konsep kubus dan balok dalam berbagai bentuk representasi

matematika,

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup konsep kubus dan balok,

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu,

7. Mengaplikasikan konsep kubus dan balok.

4. Pembelajaran dengan Pendekatan Resource Based Learning

Nasution (1982: 18) mengatakan bahwa Pendekatan pembelajaran Resource

Based Learning (RBL) adalah segala bentuk belajar yang langsung

menghadapkan murid dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara

individual atau kelompok dengan segala kegiatan belajar yang bertalian dengan

itu. Pembelajaran berlangsung bukan dengan cara yang konvensional dimana guru

menyampaikan bahan pelajaran kepada murid.

Suryosubroto (2009:215) mengatakan bahwa Resource based learning adalah

suatu pendekatan yang dirancang untuk memudahkan siswa dalam mengatasi

keterampilan siswa tentang banyak dan keanekaragaman sumber-sumber

informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar.
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Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa buku, jurnal, multimedia, alat

peraga, vidio, dan lain sebagainya.  Hal ini sejalan dengan Baswick (Yulianti

2007 : 175) yang menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan sumber (Resource

Based Learning) melibatkan keikutsertaan secara aktif dengan berbagai sumber

(orang, buku, jurnal, surat kabar, multimedia, web, dan masyarakat), di mana para

siswa akan termotivasi untuk belajar dengan berusaha meneruskan informasi

sebanyak mungkin.

Sumber belajar dapat dipilih, dibuat, dikembangkan, atau diterapkan secara tepat

untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Menurut Association

Educational Communication and Technology (Daryanto, 2010:  60), menyatakan

bahwa sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik berupa data, orang atau

benda yang dapat digunakan untuk fasilitas (kemudahan) belajar bagi peserta

didik, baik secara terpisah maupun secara kombinasi, sehingga mempermudah

siswa dalam mencapai tujuan belajarnya”.

Sumber belajar meliputi apa saja dan siapa saja yang memungkinkan peserta didik

dapat belajar.  Setiap sumber belajar relevan harus memuat pesan pembalajaran

dan harus ada interaksi timbal balik antara peserta didik dengan sumber belajar

tersebut.  Sumber belajar dapat juga berarti satu set bahan atau situasi yang seng-

aja diciptakan untuk menunjang peserta didik belajar.

Asal usul sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua.  Pertama, sumber belajar

yang dirancang (learning resources by design) yaitu sumber belajar yang memang

sengaja dibuat untuk bertujuan instruksonal.  Rancangannya adalah isi, tujuan

kurikulum, dan ciri-ciri siswa tertentu.  Sumber belajar yang dirancang ini biasa
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disebut sebagai bahan instruksional (instructional materials).  Kedua, sumber

belajar yang mudah tersedia, sehingga tinggal dimanfaatkan (learning resources

by utilization) dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang setara dengan

sumber belajar by design.

Nana Sudjana (2007: 80) mengklarifikasikan bahwa sumber belajar  ada 5 macam,

yaitu :

1. Sumber belajar tercetak

Seperti: Buku, majalah, brosur, Koran, poster, denah, ensiklopedi, kamus dan

lain-lain.

2. Sumber belajar non cetak

Seperti: Film, slider, video, transparasi, objek dan lain-lain

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas

Seperti: Perpustakaan, ruagan belajar, studio, lapangan olah raga, dan lain-lain.

4. Sumber belajar yang berupa kegiatan

Seperti: wawancara, kerja kelompok obsercasi, permainan dan lainlain.

5. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat

Seperti: taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain.

Pendekatan RBL membimbing setiap siswa dapat mencari informasi mengenai

materi yang dibutuhkan melalui berbagai sumber belajar relevan. RBL bukanlah

sesuatu yang baru karena siswa telah lama menggunakan sumber belajar seperti

buku, kemudian terjadi peningkatan penggunaan media termasuk bahan-bahan

belajar terbuka, petunjuk belajar, petunjuk buku teks, buku kerja, video, audio,
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web, dan masyarakat. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku

cetak, video, alat peraga, dan internet.

Menurut Suryosubroto (2009:216) langkah-langkah pendekatan Resource Based

Learning yaitu:

1. Menjelaskan alasan yang kuat kepada siswa tentang tujuan mengumpul-

kan suatu informasi tertentu.

2. Rumuskan tujuan pembelajarannya (SK, KD, dan indikator)

3. Identifikasi kemampuan informasi yang dimiliki siswa.

4. Menyiapkan sumber-sumber belajar yang potensial telah tersedia,

dipersiapkan dengan baik.

5. Menentukan cara siswa akan mendemonstrasikan hasil belajarnya.

6. Menentukan bagaimana informasi yang diperoleh oleh siswa itu dikumpulkan,

7. Menentukan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan proses dan penyajian

hasil belajar mereka.

Menurut Ani Fitriani (2009:53) pelaksaan tindakan pendekatan Resource Based

Learning adalah sebagai berikut:

1. Guru melaksanakan pembelajaran dengan model pendekatan RBL

2. Pengenalan materi

3. Guru memberikan contoh soal dan cara mengembangkannya menjadi sub-sub

pertanyaan dan penyelesaiannya.

4. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok

5. Guru membagi lembar kerja

6. Siswa menyelesaikan masalah yang diajukan secara berkelompok
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7. Guru berkeliling, mengawasi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan

menyelesaikan masalah

8. Guru memberikan motivasi terhadap siswa melakukan diskusi dalam

kelompoknya

9. Masing-masing kelompok yang telah selesai melakukan diskusi harus

melaporkan kerja kelompoknya kepada guru.

10. Guru meminta beberapa kelompok yang sudah selesai untuk

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

11. Guru menegaskan kembali hasil diskusi yang telah disajikan siswa.

12. Pada akhir pertemuan dilakukan ulangan.

Dalam penerapan pendekatan RBL diatas perlu diperhatikan kuantitas sarana dan

prasarana di sekolah dalam mendapatkan sumber-sumber pembelajaran. Masih

banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana dalam jumlah terbatas.

Keterbatasan ini seringkali membuat guru beralih ke pembelajaran konvensional.

Permasalahan ini dapat teratasi dengan cara membentuk siswa berkelompok.

Pendekatan RBL dapat digunakan untuk belajar secara berkelompok dengan

perancangan modul belajar.

Houston & Houson (Wena,2009:230) mendefinisikan modul merupakan sepe-

rangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa untuk mencapai

seperangkat tujuan pembelajaran. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa

modul adalah suatu paket belajar yang lengkap yang terdiri atas serangkaian

kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan

yang dirumuskan secara khusus dan jelas.
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Dari berbagai pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan

RBL merupakan suatu pendekatan yang menggunakan berbagai sarana atau alat

dari berbagai sumber yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sebagai

perantara komunikasi dalam menyampaikan isi materi pelajaran dan siswa terlibat

langsung, secara aktif mempelajari dan menganalisa bahan ajar melalui berbagai

sumber belajar untuk mendapatkan tujuan pembelajaran.  Belajar berdasarkan

sumber atau RBL bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan

sejumlah perubahan-perubahan dengan pembinaan kurikulum. Penerapan

pendekatan RBL dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan belajar secara

berkelompok. Langkah-langkah pelaksanaan tindakan pendekatan RBL yang

dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

b. Guru menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi.

c. Guru menyampaikan langkah-langkah pendekatan Resource Based Learning

d. Guru membagi siswa dalam kelompok –kelompok.

e. Guru membagikan sumber belajar yang berbeda kepada setiap kelompok.

f. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) kepada setiap kelompok.

g. Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam mengamati dan memahami

materi-materi yang diperoleh dari setiap sumber yang mereka dapatkan.

h. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKK dan menyimpulkan hasil

diskusi sehingga siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi.

i. Guru meminta beberapa kelompok yang sudah selesai untuk mem-

presentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
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j. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,

tulisan, maupun isyarat terhadap keberhasilan kelompok.

k. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran.

l. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil diskusi siswa.

m. Guru mengadakan post-test di akhir pertemuan

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas penerapan pendekatan RBL ditinjau dari kemam-

puan pemahaman konsep matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah pende-

katan RBL (X). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep

matematis siswa (Y).

Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa

mampu memahami konsep, situasi, dan fakta yang diketahui serta dapat menjelas-

kan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan

tidak merubah artinya.  Jadi, pemahaman konsep matematis adalah kemampuan

siswa dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep

matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar

menghafal.  Dengan demikian, siswa dapat menemukan dan menjelaskan kaitan

suatu konsep dengan konsep lainnya.

Pembelajaran konvesional yaitu cara mengajar tradisional yang bersifat guru

sebagai sumber belajar satu-satunya. Guru menyampaikan materi belajar dan

memberikan soal-soal yang kemudian siswa hanya mendengarkan dan
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mengerjakan soal-soal sesuai pemahaman yang didapatkan dari guru.

Pembelajaran ini sangat tidak efisien, peserta didik tidak sanggup membaca

dengan suatu tujuan khas, tidak menemukan menilai apa yang dipelajari, tidak

mampu menggunakan teknik matematis atau ilmiah, tidak mampu menyusun fakta

dan mengambil kesimpulan, karena keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki.

Siswa hanya terfokus dalam satu sumber saja yang belum tentu mampu membantu

mereka dalam memahami konsep. Keterbatasan sumber ini mengakibatkan

pemahaman konsep siswa minim dan terkesan pasif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi keminiman

pemahaman konsep matematis siswa adalah dengan menggunakan pendekatan

RBL. Penerapan pendekatan RBL yang tepat akan mempengaruhi pemahaman

konsep matemats siswa dan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif,

artinya siswa terlibat langsung, secara aktif mencari dan mempelajari materi

pelajaran matematika dalam proses pembelajaran. Alur penerapan pendekatan

RBL dimulai dari siswa ditekankan mencari informasi dari berbagai sumber

belajar sehingga siswa akan menemukan informasi dengan penjelasan –

penjelasan  yang berberbeda   dari setiap sumber. Perbedaan ini menjadikan siswa

memiliki wawasan yang lebih luas sehingga siswa semakin lebih paham atas

materi yang sedang dipelajari. Siswa yang memahami konsep matematika akan

memiliki pemahaman yang mendalam, kesadaran, dan tanggung-jawab terhadap

masa depannya. Pemahaman konsep matematis memungkinkan siswa mampu

menentukan pilihan dan menarik kesimpulan yang tepat.

Dengan demikian, jika pembelajaran matematika dengan pendekatan RBL

diterapkan, maka rata-rata nilai pemahaman konsep matematis siswa akan lebih
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tinggi.  Jadi, penerapan pendekatan RBL diharapkan memiliki pengaruh terhadap

pemahaman konsep matematis siswa.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII SMP Negeri 27 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum tingkat

satuan pendidikan.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep mate-

matis siswa selain pendekatan RBL dikontrol sehingga memberikan pengaruh

yang sangat kecil dan dapat diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis Umum

Pendekatan RBL efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep mate-

matis siswa kelas VIII SMP Negeri 27 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.

2. Hipotesis Khusus

a. Pemahaman konsep matematis siswa mengikuti pembelajaran pendekatan

RBL lebih tinggi dari pada pemahaman konsep matematis siswa mengikuti

pembelajaran konvensional.

b. Lebih dari 60% siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan

RBL memperoleh nilai serendah-rendahnya 70 (skala 100).



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 27

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016, terdiri dari 249 siswa yang

berdistribusi dalam 7 kelas, dari kelas VIIIA – VIIIG . Pada penelitian ini

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive random

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel atas dasar pertimbangan bahwa kelas

yang dipilih adalah kelas yang diasuh oleh guru yang sama dan memiliki

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang setara. Sampel pada

penelitian ini, yaitu kelas VIIIE sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIF sebagai

kelas control.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (quasi

experiment). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain

post-test only control design yang merupakan desain dengan pemberian tes akhir

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Tabel 3.1 Desain post-test only control design

Kelas Perlakuan Posttest
E1 X1 O1

E2 X2 O2
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Keterangan:

E1 = Kelas eksperimen
E2 = Kelas kontrol
O1 = Skor Post-test pada kelas eksperimen
O2 = Skor Post-test pada kelas kontrol
X1 = Perlakuan menggunakan model pembelajaran RBL
X2 = Perlakuan menggunakan model pembelajaran konvensional

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes

untuk mengukur efektifitas pembelajaran ditinjau dari kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa pada kelas yang diberikan perlakuan dengan

menggunakan pendekatan RBL. Dalam penelitian ini, teknik tes dilakukan akhir

pembelajaran (post-test only) yang berupa pemberian soal uraian bertujuan untuk

mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama mengikuti

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RBL.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, berikut

ini adalah tahapan dari proses tersebut.

1. Tahapan Penelitian Pendahuluan

1) Melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui kondisi sekolah seperti

kelas, jumlah siswa, dan kemampuan awal siswa.

2) Mengidentifikasi masalah yang diteliti (wawancara dengan salah satu guru

matematika di SMP Negeri27 Bandar Lampung mengenai kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa), kemudian permasalahan yang

dirumuskan beserta batasannya untuk selanjutnya dikaji berbagai sumber
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yang mendukung perumusan masalah sebagai acuan dalam menentukan

hipotesis serta menentukan metode dan desain yang akan digunakan dalam

penelitian dan menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan

dalam penelitian.

2. Tahap Perencanaan

1) Menentukan materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian dan

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan.

2) Membuat instrumen penelitian yang meliputi kisi-kisi soal, tes kompetensi

pemahaman konsep matematis, pedoman penilaian.

3) Melakukan validitas instrumen dan mengujicobakan instrumen tersebut.

4) Menganalisis data hasil uji coba untuk mngetahui reliabilitas instrumen.

5) Melakukan perbaikan instrumen jika diperlukan.

3. Tahap Pelaksanaan

1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RBLpada

kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas

kontrol.

2) Mengumpulkan data hasil penelitian.

3) Melakukan pengolahan data hasil penelitian.

4) Menganalisis data hasil penelitian.

5) Membuat laporan hasil akhir penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis yang berupa

soal uraian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman



25

konsep matematis disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep

No Indikator Ketentuan Skor

1.
Menyatakan ulang

suatu konsep

Tidak menjawab 0

Menyatakan ulang suatu konsep tetapi salah 1

Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar 2

2.

Mengklasifikasi

objek menurut sifat

tertentu sesuai

dengan konsepnya

Tidak menjawab 0

Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu

tetapi tidak sesuai dengan konsepnya
1

Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu

sesuai dengan konsepnya
2

3.
Memberi contoh

dan non contoh

Tidak menjawab 0

Memberi contoh dan non contoh tetapi salah 1

Memberi contoh dan non contoh dengan benar 2

4.

Menyatakan konsep

dalam berbagai

bentuk representasi

matematika

Tidak menjawab 0

Menyajikan konsep dalam bentuk representasi

matematika tetapi salah
1

Menyajikan konsep dalam bentuk representasi

matematika dengan benar
2

5.

Mengembangkan

syarat perlu dan

syarat cukup suatu

konsep

Tidak menjawab 0

Mengembangkan syarat perlu atau cukup dari

suatu konsep tetapi salah
1

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup

dari suatu konsep dengan benar
2

6.

Menggunakan,

memanfaatkan dan

memilih prosedur

atau operasi

tertentu

Tidak menjawab 0

Menggunakan, memanfatkan, dan memilih

prosedur tetapi salah
1

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih

prosedur dengan benar
2

7.
Mengaplikasikan

konsep

Tidak menjawab 0

Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1

Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2

Sumber : Sartika (2011:22)
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Untuk mendapatkan nilai yang akurat, maka instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini harus memenuhi kroyetoates yang baik ditinjau dari validitas,

reabilitasnya, daya pembeda, dan indeks kesukaran soal tersebut.

F. Analisis Instrumen Penelitian

1. Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes.

Menurut Widhiarso (2001) validitas isi merupakan validitas yang menjelaskan

sejauhmana isi tes mewakili atribut yang hendak diukur. Mengacu pada pendapat

tersebut, suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak

diukur.

Validitas dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Suatu tes yang

digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa dikatakan

memiliki validitas isi jika tes tersebut memiliki kesesuaian isi materi yang

diujikan dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan.

Instrumen tes yang dikategorikan valid adalah yang butir-butir tesnya telah

dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang

diukur berdasarkan penilaian guru mitra serta instrumen tes sesuai dengan kisi-

kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes kemampuan

bahasa siswa. Berdasarkan penilaian guru mitra, soal yang digunakan telah

dinyatakan valid (lihat Lampiran B.4)
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Setelah dinyatakan valid, maka soal tes tersebut diujicobakan. Uji coba dilakukan

di luar sampel tetapi masih di dalam populasi penelitian yaitu pada siswa kelas

IX-F. Setelah diujicobakan, diukur tingkat reliabilitas.  Jika soal tes telah

memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka soal tes termasuk dalam kriteria tes

yang baik sehingga layak untuk digunakan.

2. Reliabilitas

Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu menunjukkan

konsisten hasil pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf ketetapan dan

ketelitian hasil. Reliabel tes berhubungan dengan ketetapan hasil tes. Untuk

keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu dilakukan analisis butir soal

seperti halnya soal bentuk objektif. Skor untuk masing-masing butir soal

dicantumkan pada kolom item. Rumus yang digunakan untuk mengukur

reliabilitas dalam penelitian ini adalah rumus Alpha dalam Arikunto (2010: 109)

sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

r 11 : Koefisien reliabilitas alat evaluasi

: Banyaknya butir soal

1 : Bilangan konstan∑ : Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal

: Varians total
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Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat

Arikunto (2010: 75) seperti yang terlihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,80 <r11≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 <r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40 <r11≤ 0,60 Sedang
0,20 <r11≤ 0,40 Rendah
0,00 <r11≤ 0,20 Sangat rendah

Menurut Sudijono (2008: 207), tes dikatakan reliabel jika rxx lebih dari atau sama

dengan 0,70.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai reabilitas post-test yaitu

0,79 sehingga soal tersebut memiliki reliabilitas yang tergolong tinggi dan layak

digunakan pada penelitian ini. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di

Lampiran C.1.

3. Daya Pembeda

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui soal-soal yang baik, kurang

baik, dan soal yang tidak baik untuk digunakan dalam instrumen tes. Sudijono

(2008: 120) mengungkapkan untuk menghitung daya pembeda butir soal

digunakan rumus sebagai berikut.

=
Keterangan:

: Indeks daya pembeda satu butir soal
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: Jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)
JA : Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah

Hasil perhitungan daya pembeda selanjutnya diinterpretasikan terhadap kriteria

sebagai berikut.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
Negatif ≤ DP ≤ 0,10 Sangat Buruk

0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk
0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup Baik
0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik

DP ≥ 0,50 Sangat Baik
Sudjiono (2008:121)

Daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda Soal

Nomor Soal Indeks daya pembeda Interpretasi
1 0,20 Cukup Baik
2 0,47 Baik
3 0,38 Baik
4 0,41 Baik
5 0,50 Sangat Baik
6 0,55 Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa soal post-test memiliki daya

pembeda yang tergolong cukup baik, baik, dan sangat baik sehingga layak

digunakan dalam penelitian ini.
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4. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menggolongkan suatu butir soal apakah

termasuk sukar, sedang, atau mudah. Butir soal yang baik adalah butir soal yang

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Sudijono (2008: 372) mengungkap-

kan untuk mengetahui tingkat kesukaran setiap butir soal, digunakan rumus

berikut.

=
Keterangan:

: Indeks tingkat kesukaran item
: Jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
: jumlah skor maksimum yang diperoleh siswa pada suatu butir soal

Selanjutnya indeks tingkat kesukaran yang diperoleh diinterpretasikan meng-

gunakan kriteria indeks tingkat kesukaran seperti berikut.

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi
0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar

0,16≤ ≤ 0,30 Sukar
0,31≤ ≤ 0,70 Sedang

0,71≤ ≤ 0,85 Mudah

0,86 ≤ ≤ 1,00 Sangat Mudah

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang memiliki

tingkat kesukaran mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran soal dapat

dilihat pada Tabel 3.7. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran C2.



31

Tabel 3.7 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran Soal

Nomor Soal Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi
1 0,84 Mudah
2 0,79 Mudah
3 0,54 Sedang
4 0,52 Sedang
5 0,34 Sukar
6 0,28 Sukar

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa soal post-test memiliki tingkat

kesukaran yang tergolong mudah, sedang, dan sukar sehingga layak digunakan

dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda maka dilaksanakan tes akhir

berupa tes pemahaman konsep matematis.  Dari hasil tes akhir ini diperoleh data

yang digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitiaan. Sebelum

melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan  uji normalitas dan

uji kesamaan dua variansi.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis data pemahaman konsep matematis

siswa, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji

homogenitas. Hal ini dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan

digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun prosedur uji normalitas dan uji

homogenitas sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Menurut Sudjana (2005:273),uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah
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data keadaan awal populasi berdistribusi normal atau tidak. Rumusan hipotesis

untuk uji ini adalah:

a. Hipotesis

H0: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1: sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan: α = 0,05

c. Statistik uji

= ( − )
Keterangan:
x2 = harga chi-kuadrat
Oi = frekuensi observasi
Ei = frekuensi harapan
k = banyak kelas interval

d. Keputusan uji

Terima H0 jika < dengan ( ∝)( )
Setelah dilakukan perhitungan data post-test, pada kelas eksperimen diperoleh

x2
hitung = 8,3971 dan pada kelas kontrol x2

hitung = 6,6814 dengan taraf nyata α =

0,05 dan dk = k - 3, dari tabel chi kuadrat diperoleh x² tabel kelas eksperimen =

7,81 dan x² tabel kelas kontrol = 7,81. Berdasarkan kriteria pengujian, maka tolak

Ho karena x2
hitung > x² tabel, yaitu data post-test sampel berasal dari populasi yang

tidak berdistribusi normal (Lampiran C.7 dan C.8). Karena sampel tidak

berdistribusi normal, maka data diolah dengan menggunakan uji non-parametrik

(uji Mann-Whitney U).
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2. Uji Hipotesis

a. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Berdasarkan hasil uji prasyarat, data post-test berdistribusi tidak normal dan

hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis menurut Sudjana ( 2005: 223)

yaitu:

H0 : 21   (Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa kelas
eksperimen sama dengan rata-rata pemahaman konsep mate-
matis siswa kelas kontrol)

H1 : 21   (Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa kelas
eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman
konsep matematis siswa kelas kontrol)

Menurut Martanto (2010: 153) untuk menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney

U, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. = 1
11
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Keterangan:

U : Nilai uji Mann-Whitney U

n1 : jumlah sampel dengan pembelajaran pendekatan RBL

n2 : jumlah sampel dengan pembelajaran konvensional

R1 : jumlah rangking yang diberikan pada sampel dengan jumlah n1.

R2 : jumlah rangking yang diberikan pada sampel dengan jumlah n2

.Adapun kriterianya adalah :
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1. Jika taraf signifikan > 0,05 maka H0 diterima
2. Jika taraf signifikan < 0,05 maka H1 diterima

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS untuk melakukan uji Mann-

Whitney U.

b. Uji Proporsi

Dilakukannya uji proporsi bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa.

Untuk mengetahui besarnya persentase siswa yang memahami konsep dalam

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RBL lebih dari 60%. Rumusan

hipotesis sebagai berikut:

H0 : = 0,60 (proporsi siswa yang memahami konsep matematis sama

dengan 60%)

H1 : > 0,6 (proporsi siswa yang memahami konsep matematis lebih

dari 60%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini dalam Sudjana (2005:233-234) adalah:

= ⁄ − 0,60,6 ( 1 − 0,6)
Keterangan:
x : banyaknya siswa yang tuntas dengan pendekatan RBL.
n : banyaknya sampel pada kelas eksperimen.
0,6 : Proporsi siswa yang memahami konsep matematis yang tinggi.

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikansi = 5%, dengan peluang(0,5 − ) dengan kriteria uji: tolak H0 jika ≥ . , dimana .



35

didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 − ). Untuk <
. hipotesis H0 diterima.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulakan sebagai

berikut:

1. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti

pembelajaran dengan pendekatan resource based learning lebih tinggi daripada

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan model pembelajaran

konvensional.

2. Model pembelajaran pendekatan RBL tidak efektif ditinjau dari pemahaman

konsep matematis dikarenakan kurang dari 60% siswa yang mengikuti

pembelajaran pendekatan RBL memperoleh nilai serendah-rendahnya 70 (skala

100)

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Kepada guru, dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep matematis

disarankan untuk menggunakan model pembelajaran pendekatan resource

based learning dalam pembelajaran matematika di kelas dengan sumber

pembelajaran yang lebih banyak lagi.
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2. Kepada peneliti lain, dalam penerapan model pembelajaran pendeketan

resource based learning harus diimbangi dengan perencanaan yang matang

dalam penyediaan sarana dan ketersediaan fasilitas sumber belajar, serta

pengelolaan yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif sehingga mem-

peroleh hasil yang optimal.
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