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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL DISCOVERY LEARNING DITINJAU
DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri 2 Tanggamus

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019

Oleh

RATU FARISA PATONAH

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas model

discovery learning ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Negeri 2

Tanggamus tahun pelajaran 2018/2019 yang terdistribusi dalam enam kelas.

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII E dan VIII F yang dipilih dengan

teknik cluster random sampling. Desain penelitian yang digunakan adalah

pretest-posttest control group design. Data penelitian diperoleh melalui tes yang

berbentuk soal uraian dengan materi lingkaran. Analisis data penelitian ini

menggunakan uji proporsi dan uji t. Hasil penelitian dan pembahasan menunjuk-

kan bahwa model discovery learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa. Meskipun demikian, kegiatan siswa dalam

menyelesaikan LKPD melalui tahapan model discovery learning mampu mem-

fasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis.

Kata kunci: efektivitas, discovery learning, pemecahan masalah matematis



EFEKTIVITAS MODEL DISCOVERY LEARNING DITINJAU
DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri 2 Tanggamus

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019)

Oleh

RATU FARISA PATONAH

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
2019







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pringsewu, pada tanggal 6 Desember 1996. Penulis adalah

anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Drs. Tubagus Sofiani

Asyari’e (Alm) dan Ibu Lana Restuni Amd, Keb., memiliki dua orang adik

bernama Ratu Mutiara Amanah dan Muhammad Ikhsan Arrafi.

Penulis menyelesaikan taman kanak-kanak di TK Aisyiah Banding Agung pada

tahun 2002, pendidikan dasar di SD Negeri 1 Banding Agung pada tahun 2008,

pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Talangpadang pada tahun 2011,

dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2014.

Melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada

tahun 2015, penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Program

Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Semendo,

Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus dan menjalani Program

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Talangpadang, Kabupaten

Tanggamus tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kampus diantaranya

menjadi eksakta muda Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Eksakta



(HIMASAKTA) Kabinet Siap Berkarya tahun 2015, anggota divisi Kaderisasi

HIMASAKTA Kabinet Amanah tahun 2016, Staff Ahli Pengembangan Sumber

Daya Mahasiswa (PSDM) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Kabinet

Bergerak Inspiratif tahun 2016, Sekretaris Dinas Pendidikan BEM FKIP Kabinet

Kebanggaan Bersama tahun 2017, Sekretaris Dinas PSDM BEM FKIP Kabinet

Siap Bergerak Hebat tahun 2018 dan Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat

Forum Keluarga Besar Mahasiswa Pendidikan Matematika (MEDFU) tahun

2017/2018.



Moto

“Things we lose have a way of coming back to us
in the end. If not always in the ways we expect.” –

J.K. Rowling



Persembahan

Segala Puji Bagi Allah Subhanahuwata’ala, Dzat Yang Maha Sempurna.

Sholawat serta salam selalu tercurah Kepada Uswatun Hasanah

Rasulullah Muhammad Shallallahu ’alaihi wassalam.

Kupersembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada:

Ayahku tercinta Tubagus Sofiani Asyarie (Alm) dan Ibuku tercinta Lana Restuni,

yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, yang memberi

semangat, dan selalu mendoakan setiap waktu untuk keberhasilan putrinya.

Sehingga putrinya ini yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik

untuk hamba-Nya.

Adik-adikku, Mutiara dan Ikhsan, yang telah memberikan doa, dukungan, dan

hiburan dikala penat.

Para pendidik yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran.

Semua sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, memberikan motivasi,

saran dan dukungan. Terimakasih untuk selalu ada dan melukiskan bahagia.

Almamater Universitas Lampung tercinta.



ii

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini

dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah atas manusia

yang akhlaknya paling mulia, yang telah membawa perubahan luar biasa, menjadi

uswatun hasanah di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu

’alaihi wassalam.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Model Discovery Learning ditinjau dari

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa (Studi pada Siswa Kelas VIII

MTs Negeri 2 Tanggamus Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019)” disusun

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas

dari bantuan berbagai pihak.  Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

yang tulus ikhlas kepada:

1. Ayahku tercinta (Alm. Tubagus Sofiani Asyari’e)  yang tak sempat melihat

kelulusanku, Ibuku terkasih (Lana Restuni) yang selalu ada untuk

mendoakan, memberi dukungan, motivasi, dan selalu mengingatkan untuk

selalu beribadah serta yang menjadi semangatku untuk menyelesaikan skripsi.



iii

2. Adik-adikku, Mutiara dan Ikhsan, yang selalu mendukung dan memotivasi

untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, sekaligus Dosen

Pembimbing Akademik dan ketua jurusan Pendidikan MIPA, yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan perhatian,

motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis

selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan dalam

penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.

4. Ibu Dra. Rini Asnawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II dan sekretaris

jurusan Pendidikan MIPA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing, memberikan sumbangan pemikiran, perhatian, motivasi,

semangat, serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama

penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.

5. Ibu Dr. Sri Hastuti Noer, M.Pd., selaku Dosen Pembahas dan Ketua Program

Studi Pendidikan Matematika, yang telah memberikan masukan, kritik, dan

saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai

dengan baik, serta memberikan banyak sekali bantuan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.



iv

8. Ibu Jamirah, S.Pd selaku guru mitra yang telah banyak membantu dalam

penelitian.

9. Ibu Dra. Mariani, M.Pd.I., selaku kepala MTs Negeri 2 Tanggamus beserta

guru-guru, staf, dan karyawan yang telah memberi kemudahan selama

penelitian.

10. Siswa/siswi kelas VIII MTs Negeri 2 Tanggamus Tahun Pelajaran

2018/2019, khususnya siswa kelas VIII E dan VIII F yang telah bekerjasama

dan memberikan pengalaman berharga selama penelitian.

11. Sahabat-sahabatku tersayang, Yesi Erika, Tri Rahayu Kusuma Dewi, Syafira

Ivani Pramudita, Asa Buanakhir Rizky, Leni Amelia, Rafika Hamda, Wini

Nur Handayani, yang selalu membersamai dalam suka maupun duka.

12. Teman-teman terbaikku, Indri Puspita, Aghnesia Rahmy, Nadila Rizkiana,

Retno Cahyani, Ika Marantika, Awan Sugandi, Wahib Nurmansyah, Andre

Kurnianto, Ronaldo Redi Caprio, Fajar Agung Pangestu, Daryono, M. Alkias

Ghivary Awaby, dan Rizki Adriansah, yang tak pernah lelah memberikan

semangat dan dukungan.

13. Teman-teman seperjuanganku, Lia, Yulia, Agnis, Kartika, Amelia, Ridwan,

Mila, Windi, Rifan, Mba Rizky, dan Rantika, yang selalu direpotkan. Semoga

kebaikan kalian senantiasa dibalas sebaik-baiknya oleh-Nya

14. Tim asisten dosen Statistika dan MPM, Mba Ratna, Lulu, Anika, Eja, dan

Mba Gega, yang telah mengajarkan arti kerjasama, serta memberikan

pengalaman yang bermanfaat. Terimakasih atas bantuannya selama ini.



v

15. Teman-teman GEOMED (Generation of Mathematic Education) 2015, terima

kasih atas kebersamaannya selama ini dalam menuntut ilmu dan semua

bantuan yang telah diberikan.

16. MEDFU Kabinet SIPP Harmonis 2017/2018, HIMASAKTA Kabinet Siap

Berkarya 2015, HIMASAKTA Kabinet Amanah 2016, BEM FKIP Kabinet

Bergerak Inspiratif 2016, BEM FKIP Kabinet Kebanggaan Bersama 2017,

dan BEM FKIP Kabinet Siap Bergerak Hebat 2018, yang telah memberikan

banyak pelajaran serta pengalaman berharga.

17. Kakak tingkatku di pendidikan matematika angkatan 2013 dan 2014 serta

adik tingkatku angkatan 2016, 2017, dan 2018 terimakasih atas

kebersamaanya.

18. Teman sekaligus keluarga selama 40 hari Vivi, Fitria, Selvia, Liana, Dhias,

Elsa, Joanita, Dola, dan Aan, yang telah setia menemani, memberikan

pengalaman baru dan kenangan tak terlupakan.

19. Pak Liyanto, Pak Mariman, Mbak Reni, dan Mbak Eka, terima kasih atas

bantuan dan perhatiannya selama ini.

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

Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada

penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini

bermanfaat.

Bandarlampung, 19 Agustus 2019
Penulis

Ratu Farisa Patonah



vi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR................................................................................. ix

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

I.III. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

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

B. Rumusan Masalah......................................................................... 10

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 10

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 10

II.II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................... 12

A. Kajian Teori .................................................................................. 12

B. Definisi Operasional ..................................................................... 21

C. Kerangka Pikir .............................................................................. 22

D. Anggapan Dasar............................................................................ 26

E. Hipotesis Penelitian ...................................................................... 26

III.I METODE PENELITIAN ................................................................ 27

A. Populasi dan Sampel ..................................................................... 27

B. Desain Penelitian .......................................................................... 27

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian................................................... 28

D. Data Penelitian .............................................................................. 30



vii

E. Instrumen Penelitian ..................................................................... 30

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis............................. 37

IV.I. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................ 46

A. Hasil Penelitian ............................................................................. 46

B. Pembahasan................................................................................... 53

V. SIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 64

A. Simpulan ....................................................................................... 64

B. Saran ............................................................................................. 64

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 66

LAMPIRAN............................................................................................... 70



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Rata-rata Persentase Menjawab Benar pada Dimensi Konten dan

Kognitif ............................................................................................. 5

3.1 Desain Penelitian ............................................................................... 28

3.2 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis........................................................................................... 31

3.3 Interpretasi Koefisien Reliabilitas...................................................... 33

3.4 Interpretasi Indeks Daya Pembeda..................................................... 34

3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran .............................................. 35

3.6 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Tes....................................... 36

3.7 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Skor Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis Siswa.................................................................. 39

3.8 Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Skor Peningkatan Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematis Siswa .............................................. 41

3.9 Interpretasi Interval Skor Kemampuan Pemecahan Masalah
MatematisSiswa yang Mengikuti Model Discovery Learning .......... 43

4.1 Rekapitulasi Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis
Sebelum Pembelajaran Siswa ............................................................ 46

4.2 Rekapitulasi Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis
Setelah Pembelajaran Siswa .............................................................. 48

4.3 Rekapitulasi Data Gain Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis........................................................................................... 49

4.4 Pencapaian Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis........................................................................................... 50



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Hasil Perkerjaan Siswa Yang Belum Mencapai Indikator

Memahami Masalah........................................................................... 7

1.2 Hasil Perkerjaan Siswa Yang Belum Mencapai Indikator

Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana........................................... 7



x

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. PERANGKAT PEMBELAJARAN ....................................................... 070

A.1 Silabus Kelas Eksperimen................................................................ 070

A.2 Silabus Kelas Kontrol ...................................................................... 076

A.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen ....... 081

A.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol ..............0 106

A.5 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) .............................................. 126

B. PERANGKAT TES................................................................................. 156

B.1 Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa .............................................................................. 156

B.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa .............................................................................. 158

B.3 Soal Pretest ...................................................................................... 159

B.4 Soal Posttest..................................................................................... 161

B.5 Kunci Jawaban Soal Pretest............................................................. 163

B.6 Kunci Jawaban Soal Postest ............................................................ 168

B.7 Validitas Isi Instrumen dan Butir Item Penilaian............................. 173

B.8 Analisis Reliabilitas Instrumen ........................................................ 176

B.9 Analisis Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran Instrumen............ 178



xi

C. ANALISIS DATA.................................................................................... 180

C.1 Hasil Pretest Kelas DL dan Kelas Konvensional ............................ 180

C.2 Hasil Posttest Kelas DL dan Kelas Konvensional ........................... 182

C.3 Data Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa ............................................................................. 184

C.4 Uji Normalitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa Setelah Pembelajaran Siswa Kelas DL................ 186

C.5 Uji Normalitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa Setelah Pembelajaran Siswa
Kelas Konvensional ......................................................................... 188

C.6 Uji Homogenitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa Setelah Pembelajaran........................................... 190

C.7 Uji Normalitas Data Peningkata Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis Siswa Kelas DL ............................................... 192

C.8 Uji Normalitas Data Peningkatan Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis Siswa Kelas Konvensional .............................. 194

C.9 Uji Homogenitas Data Peningkatan Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis .......................................................................... 196

C.10 Kategori Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa
yang Mengikuti Model Discovery Learning ................................... 198

C.11 Uji Hipotesis Pertama ...................................................................... 200

C.12 Uji Hipotesis Kedua......................................................................... 202

C.13 Pencapaian Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa Sebelum Pembelajaran ........................................ 205

C.14 Pencapaian Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa Setelah Pembelajaran........................................... 210

D. LAIN-LAIN.............................................................................................. 215

D. 1 Surat Izin Penelitian Pendahuluan ..................................................... 215

D. 2 Surat Izin Penelitian........................................................................... 216

D. 3 Surat Keterangan Penelitian .............................................................. 217



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pendidikan juga sangat berpengaruh dalam menciptakan sumber daya manusia

yang bermutu, terampil dan berdaya saing global. Hal ini sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia terdiri atas tiga jalur pendidikan

yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pendidikan formal adalah salah satu jalur pendidikan yang wajib diikuti oleh

seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana program wajib belajar 12 tahun

yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk dapat terlaksana. Pendidikan

formal merupakan jalur pendidikan yang sistematis, bertingkat atau berjenjang,

meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
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Lembaga pada pendidikan formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda bangsa

diantaranya adalah sekolah.

Di sekolah terdapat berbagai mata pelajaran wajib sesuai dengan kurikulum 2013

yang berlaku saat ini, salah satunya adalah mata pelajaran matematika. Hal

tersebut sebagaimana tercantum dalam struktur kurikulum Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang mewajibkan mata pelajaran

matematika di setiap jenjang pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar,

menengah pertama, hingga menengah akhir. Wajibnya mata pelajaran matematika

di Indonesia tentu-nya disebabkan oleh tujuan-tujuan tertentu yang dapat berguna

untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berpikir siswa.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 345), tujuan mata pelajaran

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar

diantaranya adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir

logis, analitis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Djamarah (2005: 46)

menyatakan bahwa matematika diajarkan karena dapat mengembangkan

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yaitu dengan berpikir sistematis,

logis dan kritis dalam memberikan gagasan atau ide dalam memecahkan suatu

masalah. Hal ini juga ditegaskan oleh tujuan pembelajaran matematika dalam

Permendikbud No.58 tahun 2014, diantaranya agar siswa mampu menggunakan

penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam

penyederhana-an, maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan

masalah dalam konteks matematika maupun dalam kehidupan nyata.  Berdasarkan
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hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah

matematis merupakan salah satu kemampuan matematis yang perlu

dikembangkan dan harus dimiliki oleh siswa.

Selaras dengan pemaparan di atas, National Council of Teachers of Mathematics

(NCTM, 2000) menetapkan bahwa terdapat lima standar kemampuan matematis

yang harus dimiliki oleh siswa, salah satunya yaitu kemampuan pemecahan

masalah matematis (problem solving). Kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah

nonrutin, kemampuan untuk memahami masalah, merencanakan pemecahan

masalah, me-lakukan rencana penyelesaian, dan melihat kembali hasil yang telah

dicapai (Polya, 1985: 14). Kemampuan pemecahan masalah matematis sangat

diperlukan oleh setiap siswa disebabkan kemampuan tersebut tidak hanya berguna

untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika, tetapi juga

dapat membantu proses berpikir siswa dalam menuntaskan persoalan pada mata

pelajaran lainnya. Hal ini sesuai dengan Russeffendi (2006: 341) yang

menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah sangat penting dalam

matematika, bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau

mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya

dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di

Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi inter-

nasional The Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun

2011 dalam mengevaluasi pendidikan khusus untuk prestasi (achievement) belajar
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peserta didik  yang berada di kelas delapan (VIII) pada jenjang sekolah menengah

pertama dari berbagai negara. Studi internasional TIMSS yang dilaksanakan oleh

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

memiliki empat tingkat kemampuan untuk mempresentasikan rentang

kemampuan peserta didik berdasarkan benchmark internasional, yaitu standar

mahir (625), standar tinggi (550), standar menengah (475), dan standar rendah

(400). Berdasarkan hasil studi TIMSS 2011, capaian rata-rata siswa Indonesia

kelas delapan (VIII) SMP adalah 386 dan menempati urutan ke 38 dari 42 negara.

Hasil tersebut jauh dari kategori mahir (625), dimana pada kategori ini siswa

harus memahami informasi dengan baik, membuat rumusan masalah,

menyelesaikan masalah tidak rutin, dan mengajukan argumen atau memberikan

kesimpulan (Mullis, et al, 20012).

Pada TIMSS 2011 penilaian terbagi atas dua dimensi, yaitu dimensi konten yang

menentukan materi pelajaran dan dimensi kognitif yang menentukan proses

berpikir yang digunakan peserta didik terkait dengan konten. Selanjutnya, dimensi

kognitif memiliki tiga domain penilaian dengan masing-masing rata-rata

persentase maksimal, yaitu pengetahuan (knowing) sebesar 35%, penerapan

(applaying) sebesar 40%, dan penalaran (reasoning) sebesar 25%. Dari hasil

analisis yang dilakukan TIMSS, Indonesia mendapatkan rata-rata persentase dari

masing-masing domain pada dimensi kognitif, yaitu knowing sebesar 37%,

applying sebesar 23%, dan reasoning sebesar 17%. Data ini dapat dilihat pada

Tabel 1.1.
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Berdasarkan tabel tersebut, siswa Indonesia mendapatkan rata-rata persentase

terendah pada domain reasoning yaitu sebesar 17%.  Pada dimensi kognitif,

domain reasoning (bernalar) merupakan kemampuan yang terdiri dari (1) Analyze,

mendeskripsikan atau menggunakan hubungan antar bilangan, ekspresi aljabar,

jumlah dan bentuk, (2) Integrate/synthesize, membuat hubungan dari elemen-

elemen pengetahuan, representasi terkait dan prosedur untuk memecahkan

masalah, (3) Evaluate, mengevaluasi alternatif strategi pemecahan masalah dan

solusi pemecahannya, (4) Draw conclusions, membuat kesimpulan yang valid

berdasaran informasi dan bukti, (5) Generalize, membuat pernyataan yang

mewakili hubungan lebih umum dan istilah lebih luas yang berlaku, (6) Justify,

memberikan argumen matematis untuk mendukung strategi atau solusi.

Kemudian, pada soal yang diujikan oleh TIMSS, domain reasoning (bernalar)

berfokus pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal non rutin, konteks

yang kompleks dan siswa dituntut melakukan langkah penyelesaian masalah yang

cukup banyak.

Tabel 1.1  Rata-rata Presentase Menjawab Benar pada Dimensi Konten dan
Kognitif

Negara Bilangan Aljabar Geometri
dan
pengukuran

Data
dan
Peluang

Know-
ing

Applay-
ing

Reason-
ing

Singapura 77(0.9) 72(1.1) 71(1.0) 72(0.9) 82(0.8) 73(0.1) 62(1.1)

Korea 77(0.5) 71(0.7) 71(0.6) 75(0.5) 80(0.5) 73(0.6) 65(0.6)

Jepang 63(0.7) 60(0.7) 67(0.7) 68(0.5) 70(0.6) 64(0.6) 56(0.7)

Malaysia 39(1.3) 28(0.9) 33(1.1) 38(0.9) 44(1.2) 33(1.0) 23(0.9)

Thailand 33(1.0) 27(0.9) 29(0.9) 38(0.8) 38(1.0) 30(0.8) 22(0.8)

Indonesia 24(0.7) 22(0.5) 24(0.6) 29(0.7) 37(0.7) 23(0.6) 17(0.4)
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Rata-rata
seluruh
negara

43(0.1) 37(0.1) 39(0.1) 45(0.1) 49(0.1) 39(0.1) 30(0.1)

(Mullis, et al, 2012)

Selanjutnya pada hasil survei Programme for International Student Assesment

(PISA) tahun 2015, Indonesia memperoleh skor sebesar 386 poin dan berada pada

peringkat ke 62 dari 70 negara (OECD, 2016) Pada survei PISA, soal-soal yang

digunakan untuk menguji adalah soal yang berkaitan dengan kemampuan untuk

menelaah, kemampuan untuk memberikan alasan secara matematis, kemampuan

untuk mengomunikasikan secara efektif, kemampuan untuk memecahkan masalah

dan menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi (Setiawan, dkk,

2016: 1). Kemampuan-kemampuan yang diujikan pada studi TIMSS dan PISA

berkaitan erat dengan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

Sehingga, dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa Indonesia memiliki

kelemahan dalam kemampuan pemecahan masalah matematis.

MTs Negeri 2 Tanggamus merupakan salah satu sekolah yang memiliki

karakteristik siswa dengan kemampuan pemecahan masalah masih tergolong

rendah. Berdasarkan hasil tes pendahuluan di kelas VIII MTs Negeri 2

Tanggamus, terdapat beberapa siswa yang belum menjawab soal sesuai dengan

indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Adapun soal yang

diberikan pada soal adalah sebagai berikut. “Ibu Siska membuat roti dan donat

menggunakan 7,5 kg tepung dan 4,5 kg mentega. Satu donat membutuhkan 75 gr

terigu dan 40 gr mentega, sedangkan satu roti membutuhkan 50 gr terigu dan 60

gr mentega. Jika kue buatan ibu Siska habis terjual, berapakah uang yang didapat
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jika donat dijual seharga Rp2.000,00 dan roti seharga Rp3.500,00? Apakah kamu

yakin dengan jawabanmu? Coba periksa kembali!”.

Berikut ini adalah beberapa hasil pekerjaan siswa yang mengerjakan soal tes

pendahuluan. Terdapat beberapa indikator yang belum tercapai oleh peserta didik

dalam menjawab soal pemecahan masalah matematis yaitu dalam memahami

masalah, membuat rencana penyelesaian dan melaksanakan rencana penyelesaian

masalah serta melakukan pemeriksaan kembali. Adapun belum tercapainya

indikator memahami masalah terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan Siswa Yang Belum Mencapai Indikator Memahami
Masalah

Dari Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa siswa belum memahami masalah yang

diberikan, sehingga hasil atau jawaban yang diberikan salah. Selanjutnya adapun

belum tercapainya indikator menyelesaikan masalah terlihat pada Gambar 1.2



8

Gambar 1.2 Hasil Pekerjaan Siswa Yang Belum Mencapai Indikator
Menyelesaikan Masalah

Dari Gambar 1.2 terlihat bahwa siswa masih membuat kesalahan dalam

menyelesaikan masalah, sehingga hasil akhir yang didapatkan juga salah.

Informasi bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di sekolah

tersebut masih terbilang rendah juga diperoleh dari hasil wawancara dengan guru

mitra. Guru menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran matematika, guru

belum secara spesifik mengukur semua indikator yang terdapat dalam

kemampuan pemecahan masalah matematis ketika memberikan soal matematika

kepada siswa. Guru cenderung memberikan soal dan latihan yang bersifat rutin

pada setiap materi. Hal ini menyebabkan siswa tidak terlatih dalam mengerjakan

soal yang menuntut kemampuan memecahkan suatu permasalahan matematis, dan

banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam merumuskan masalah serta

menemukan pe-nyelesaiannya.

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa merupakan salah satu hasil

belajar siswa yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu

faktor yang memengaruhi rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa adalah model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum mampu

mengasah kemampuan tersebut. Pemilihan model pembelajaran secara tepat serta

guru yang mampu mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran tersebut

kepada siswa akan meningkatkan hasil pembelajaran matematika yang sedang

diselenggarakan (Suherman, 2003: 255).
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Namun, saat ini proses pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran

matematika di MTs Negeri 2 Tanggamus nyatanya belum mampu untuk

membantu siswa dalam menunjang kemampuan pemecahan masalah

matematisnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara guru yang mengatakan

bahwa pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan pembelajaran

konvensional. Pada prosesnya, meskipun kurikulum yang diterapkan di sekolah

telah menggunakan kurikulum 2013 guru cenderung memberikan banyak

informasi terkait materi yang diajarkan kepada siswa, kurang melibatkan siswa

berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran, serta selalu memberikan soal

latihan rutin yang mengakibatkan siswa sukar memahami dan menyelesaikan

permasalahan nonrutin.

Menurut Kurniawati (2013: 6-7), model pembelajaran yang dapat memberi

kesempatan bagi siswa untuk memahami permasalahan matematis dan meng-

analisis proses pengambilan keputusan adalah melalui kegiatan penemuan konsep

secara mandiri dalam suatu kegiatan diskusi berkelompok. Penemuan (discovery)

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang melibatkan siswa secara

aktif dalam diskusi kelompok. Asril (2015: 30) juga menyebutkan bahwa

discovery adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam model

pembelajaran ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final,

tetapi siswa diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri menggunakan

teknik pendekatan pemecahan masalah..

Kurniasih & Sani (2014: 68-71) mengemukakan bahwa discovery learning

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada proses
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pembelajaran menggunakan discovery learning siswa diberi kesempatan untuk

berpartisipasi aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing

siswa dalam memecahkan masalah matematis. Selanjutnya siswa diminta

mengamati, menggolongkan, mengukur, menjelaskan, dan membuat kesimpulan

terkait permasalahan matematika yang diberikan. Melalui model discovery learn-

ing yang diterapkan pada pembelajaran matematika, diharapkan siswa mampu

mengeksplorasi gagasan dan ide miliknya, memberi kesempatan kepada siswa

untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas, hingga mampu menciptakan proses

pembelajaran yang pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa. Sehingga model discovery learning di-

anggap efektif dalam mewujudkan tujuan pembelajaran matematika serta

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Apakah model pembelajaran discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian

ini adalah untuk mengkaji efektivitas model pembelajaran discovery learning

ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

D. Manfaat Penelitian
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

dalam pendidikan matematika yang berkaitan dengan efektivitas model

pembelajaran discovery learning ditinjau dari kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

dalam upaya merancang pembelajaran, khusunya untuk menentukan model

pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa.  Selain itu, hasil penelitian ini diharap-

kan dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin melakukan

penelitian sejenis.



12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis

Pemecahan masalah didefinisikan oleh Polya (1985) sebagai usaha mencari jalan

keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak begitu mudah segera

untuk dicapai. Sumiati dan Asra (2008: 140) juga mengemukakan bahwa

pemecahan masalah merupakan kemampuan yang menunjukkan proses berpikir

yang terarah untuk menghasilkan gagasan, ide, atau mengembangkan

kemungkinan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya agar tercapai

tujuan yang diinginkan. Krulik dan Rudnick (1995: 4) menyebutkan bahwa

kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu usaha individu dengan

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamaman yang telah

dimilikinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Hal ini

berarti seorang individu yang memiliki kemampuan memecahkan masalah mampu

mengatasi suatu permasalahan dengan memanfaatkan hasil belajar yang sudah

dimilikinya. Hasil belajar itu meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, maupun

keterampilan.
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Sementara menurut Syah (2010), kemampuan pemecahan masalah pada dasarnya

adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara

sistematis, logis, teratur, dan teliti.  Tujuannya adalah agar seseorang memeroleh

kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional,

lugas dan tuntas. Russeffendi (2006: 341) menambahkan bahwa kemampuan

pemecahan masalah sangat penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka

yang di kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan

bagi mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam

kehidupan sehari-hari. Hal ini dipertegas oleh National Council of Teachers of

Mathematics (NCTM, 2000) yang menyatakan bahwa kemampuan yang harus

dimiliki siswa diantaranya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa.

Robert L Solso (Hana dan Siti, 2015) mendeskripsikan kemampuan pemecahan

masalah matematis adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk

menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Menurut

Suherman (2003: 89) kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan

kompetensi dalam kurikulum matematika yang harus dimiliki siswa. Dalam

pemecahan masalah matematis siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk

menyelesaikan masalah yang bersifat nonrutin. Melalui kegiatan pemecahan

masalah, aspek-aspek yang penting dalam pembelajaran matematika seperti

penerapan aturan pada masalah nonrutin, penemuan pola, penggeneralisasian,

komunikasi matematik dan lain-lain dapat dikembangkan dengan baik.
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Menurut Samo (2017: 141) seseorang dikatakan memiliki kemampuan pemecahan

masalah matematika yang baik yaitu ketika seseorang mampu memahami

informasi pada soal dengan utuh, menggunakan infromasi tersebut sebagai dasar

membuat rencana dan memecahkan masalahnya dengan langkah, prosedur dan

menggunakan matematika dengan benar hingga membuat kesimpulan yang benar

berdasarkan konteks masalahnya. Hal ini sejalan dengan Polya (1985: 14) yang

menjelaskan bahwa dalam memecahkan suatu masalah terdapat empat langkah

yang dapat dilakukan yakni: (1) Memahami masalah, yaitu menentukan apa yang

diketahui, apa yang ditanyakan, syarat-syarat apa yang diperlukan, syarat-syarat

apa yang bisa dipenuhi, memeriksa apakah syarat-syarat yang diketahui

mencukupi untuk mencari yang tidak diketahui, dan menyatakan kembali masalah

asli dalam bentuk yang lebih operasional, (2) Merencanakan pemecahannya, yaitu

memeriksa apakah sudah pernah melihat sebelumnya atau melihat masalah yang

sama dalam bentuk berbeda, memeriksa apakah sudah mengetahui soal lain yang

terkait, mengaitkan dengan teorema yang mungkin berguna, memperhatikan yang

tidak diketahui dari soal dan mencoba memikirkan soal yang sudah dikenal yang

mempunyai unsur yang tidak diketahui yang sama, (3) Melaksanakan rencana,

yaitu melaksanakan rencana penyelesaian, mengecek kebenaran setiap langkah

dan membuktikan bahwa langkah benar, (4) Melihat kembali, yaitu meneliti

kembali hasil yang telat dicapai, mengecek hasilnya, mengecek argumennya,

mencari hasil itu dengan cara lain, dan menggunakan hasil atau metode yang

ditemukan untuk menyelesaikan masalah lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan

masalah matematis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk
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menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan matematika bahkan persoalan

dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kemampuan pemecahan masalah matematis

yang dimilikinya, diharapkan siswa memeroleh kecakapan kognitif untuk

memecahkan berbagai masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Pada penelitian

ini, kemampuan siswa yang akan diteliti adalah kemampuan pemecahan masalah

matematis dengan indikator yang diadaptasi dari pendapat para ahli, yaitu:

memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan

masalah sesuai rencana, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh dan menarik

kesimpulan.

2. Discovery Learning

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat ditingkatkan dengan

model pembelajaran yang dapat menstimulasi siswa belajar aktif dalam proses

pembelajaran, serta menuntut siswa terbiasa menemukan sendiri suatu

penyelesaian dari sebuah masalah. Model pembelajaran yang erat kaitannya

dengan interaksi aktif siswa dan proses penemuan oleh siswa diantaranya adalah

model discovery learning.  Hal ini sesuai dengan Hosnan (2014: 282) yang

menyatakan bahwa model discovery learning merupakan suatu model untuk

mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan dan menyelidiki sendiri

sehingga hasil yang diperoleh akan melekat dalam ingatan serta tidak akan mudah

dilupakan siswa.  Hanafiah dan Suhana (2010: 77) juga mengungkapkan bahwa

model discovery learning adalah pelaksanaan penemuan yang dilakukan atas

petunjuk dari guru.  Pembelajarannya dimulai dari guru mengajukan pertanyaan

yang melacak dengan tujuan untuk mengarahkan siswa kepada titik kesimpulan,
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kemudian siswa melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang

dikemukakan.

Selain itu, model discovery learning merupakan proses mental dimana siswa

mengasimilasi konsep yang terdiri dari mengamati, mengelompokkan,

berhipotesis, menjelaskan, mengukur, dan menyimpulkan (Klahr & Nigam, 2004).

Roestiyah (2008: 20) juga menyebutkan bahwa discovery learning adalah suatu

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar

pendapat seperti pada kegiatan diskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri,

dengan tujuan agar anak dapat belajar sendiri. Melalui proses inilah diharapkan

siswa dapat mengalami proses mental sendiri dan guru hanya memandu atau

menginstruksikan mereka.

Sardiman (2005: 145) menyatakan bahwa dalam mengaplikasikan model

discovery learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sehingga, model discovery

learning dapat membuat proses pembelajaran lebih bermakna bagi siswa untuk

memahami materi yang sedang dipelajari dengan kemampuan dan informasi yang

telah siswa temukan sendiri (Mayer, 2004). Berdasarkan beberapa pendapat para

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa discovery learning adalah pembelajaran

yang berpusat pada siswa sehingga mendorong siswa aktif dalam pembelajaran

melalui proses penemuan sendiri oleh siswa hingga akhirnya sampai kepada suatu

kesimpulan.

Kurniasih & Sani  (2014: 68-71) mengemukakan langkah-langkah operasional

discovery learning sebagai berikut: (1) stimulasi, (2) pernyataan atau identifikasi
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masalah, (3) pengumpulan data, (4) pengolahan data, (5) pembuktian, (6) menarik

kesimpulan. Sejalan dengan tahap-tahap discovery learning yang diungkapkan

oleh Syah (2010:244) yaitu:

a) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pertama-tama peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu guru dapat me-

mulai mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar

lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada

tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat

mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.

b) Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)

Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meng-

identifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran,

kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

c) Data collection (Pengumpulan Data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para

peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyaknya untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk

menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan

demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection)

berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek,

wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

d) Data Processing (Pengolahan Data)
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Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah

diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan seba-

gainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi,

dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan

bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat

kepercayaan tertentu.

e) Verification (Pembuktian)

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing.

f) Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua

kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model discovery learning

merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menuntut siswa untuk

menemukan sendiri konsep dari suatu permasalahan matematika yang diberikan

mengalui pengalaman belajar sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pem-

belajarannya. Dalam penelitan ini proses pembelajaran akan dilakukan dengan

tahap-tahap yang sesuai dengan pendapat Syah (2010: 244) yaitu, (1) Tahap

stimulation atau pemberian rangsangan, (2) Tahap problem statement atau

identifikasi masalah, (3) Tahap data collecting atau pengumpulan data, (4) Tahap

data processing atau pengolahan data, (5) Tahap verification atau pembuktian,

dan (6) Tahap generalization atau menarik kesimpulan.
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3. Efektivitas Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata

dasar efektif yang berarti ada efeknya (pengaruh dan akibatnya), dapat membawa

hasil, berhasil guna, dan dapat diartikan sebagai kegiatan yang memberikan hasil

memuaskan.. Muslih (2014: 71) menyatakan bahwa efektivitas merupakan

gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang

telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi.  Sejalan

dengan hal tersebut, Rakasiwi (2012: 14) mengemukakan efektivitas adalah suatu

kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah

direncanakan sebelumnya. Jadi, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat

keberhasilan dari suatu proses tertentu yang sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai, dan tujuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tujuan pembelajaran.

Sutikno (2005: 25) mendefinisikan pembelajaran efektif sebagai suatu

pembelajar-an yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah,

menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang

diharapkan. Mulyasa (2006: 193) juga mengemukakan bahwa pembelajaran

dikatakan efektif jika dapat memberikan pengalaman baru dan membentuk

kompetensi siswa, serta mengantarkan siswa pada tujuan yang ingin dicapai

secara optimal, salah satunya yaitu keberhasilan siswa dalam proses

pembelajaran.

Depdiknas (2008: 4) menyebutkan bahwa keberhasilan pembelajaran merupakan

ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Belajar
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tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan,

sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Menurut Trianto (2010: 241) penentuan ketuntasan belajar ditentukan sendiri oleh

masing-masing sekolah yang dikenal dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

dengan berpedoman pada tiga pertimbangan, yaitu kemampuan peserta didik,

fasilitas (sarana) di sekolah, dan daya dukung. Sehingga, Nilai KKM setiap

sekolah dapat berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan potensi dan kemampuan

hasil belajar setiap siswa berbeda di masing-masing sekolah.

Selain itu, Uno (2008: 138) mengemukakan bahwa kriteria keefektifan dalam

pembelajaran atau indikator keefektifan pengajaran yakni kecermatan penguasaan

perilaku, kecermatan unjuk kerja, kesesuaian unjuk kerja, dan kuantitas unjuk

kerja. Pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan pembelajaran dapat tercapai dan

memiliki kriteria-kriteria keberhasilan dalam belajar. Sedangkan, menurut

Depdiknas (2008: 4) kriteria keberhasilan pembelajaran adalah keberhasilan

peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif,

maupun tes ketrampilan yang mencapai tingkat keberhasilan 60%.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan

tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Pada penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila :

a. Proporsi siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis

terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti model

discovery learning.
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b. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang

mengikuti model discovery learning lebih tinggi daripada peningkatan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional

Dalam penelitian ini, interpretasi kategori skor kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa ditentukan dengan menggunakan nilai rata-rata ( ̅) dan

simpangan baku (s) skor kemampuan pemecahan masalah matematis akhir siswa

yang mengikuti pembelajaran discovery, sesuai dengan ketentuan yang diberikan

oleh Azwar (2006: 149). Jika x adalah skor kemampuan pemecahan masalah

matematis akhir siswa yang mengikuti model discovery learning, maka kategori

yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) kategori tinggi apabila x ≥ ̅ + s, 2)

kategori sedang apabila ̅ − ≤ < ̅ + s, dan 3) kategori rendah < ̅ – s.

Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis akhir

terkategori baik adalah siswa yang memiliki skor kemampuan pemecahan

masalah matematis akhir dengan kriteria minimal sedang.

B. Definisi Operasional

Dengan memperhatikan judul penelitian, ada beberapa definisi operasional yang

perlu dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara penyusun dan

pembaca.

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam

menyelesaikan suatu permasalahan matematika nonrutin menggunakan

beberapa tahap, yaitu memahami masalah, merencana penyelesaian masalah,



22

menyelesaikan masalah sesuai rencana, serta memeriksa kembali hasil yang

diperoleh dan menarik kesimpulan.

2. Model discovery learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada

siswa sehingga mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui proses

penemuan konsep materi secara mandiri oleh siswa, dan guru berperan

sebagai pengarah atau pembimbing. Berdasarkan uraian menganai tahapan-

tahapan model discovery learning yang diberikan oleh para ahli, tahapan

model discovery learning yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1)

stimulasi, (2) pernyataan atau identifikasi masalah, (3) pengumpulan data, (4)

pengolahan data, (5) pembuktian, (6) menarik kesimpulan.

3. Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan siswa dalam proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Pada penelitian ini, pem-

belajaran dikatakan efektif apabila persentase siswa yang memiliki

kemampuan pemecahan masalah matematis matematis terkategori baik lebih

dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti model discovery learning dan

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang

mengikuti model discovery learning lebih tinggi daripada peningkatan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

C. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model discovery learning ditinjau dari kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat.  Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model
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discovery learning dan pembelajaran konvensional, sedangkan variabel terikatnya

adalah kemampuan pemecahan masalah matematis.

Model discovery learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan

partisipasi aktif siswa dalam mengeksplorasi, menemukan pengetahuan mereka

sendiri dan menggunakannya dalam proses pemecahanan suatu masalah.

Pembelajaran menggunakan discovery learning telah dirancang agar siswa dapat

menemukan konsep dan prinsip pembelajaran melalui proses mentalnya sendiri.

Dalam menemukan konsep tersebut siswa melakukan pengamatan, menggolong-

kan, membuat dugaan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan. Pada pembelajaran

ini, guru berperan hanya sebagai fasilitator atau pemandu. Guru memberikan

suatu permasalahan dan siswa diharapkan mampu menemukan penyelesaian dari

masalah tersebut.  Selanjutnya, siswa menyelesaikan masalah menggunakan data

yang telah mereka cari berdasarkan konsep yang mereka ketahui sebelumnya.

Sehingga, siswa diharapkan dengan sendirinya mampu menemukan konsep baru

dari suatu materi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pelaksanaan model discovery learning pada penelitian ini terdiri dari enam

langkah yaitu memberikan stimulus pada siswa, memberikan kesempatan siswa

untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data,

membuktikan hasil data yang telah diolah dan menarik kesimpulan. Langkah

pertama adalah memberi-kan stimulasi kepada siswa. Pada langkah ini, guru

memberikan rangsangan berupa tanya jawab kepada siswa mengenai materi yang

akan diajarkan.  Rangsangan berupa persoalan yang berisi suatu permasalahan

sehingga menciptakan kondisi yang dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi
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berbagai sumber belajar dan muncul keinginan siswa untuk mengerjakan

persoalan yang diberikan.

Langkah kedua adalah mengidentifikasi masalah. Pada langkah ini, guru

memberi-kan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam mengidentifikasi

masalah yang diberikan. Sehingga, siswa dapat merumuskan dalam bentuk

hipotesis yakni berupa pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas

permasalahan yang diajukan oleh guru. Pada langkah ini, siswa dapat

mengembangkan kemampuan memahami masalah yang diberikan kepada mereka.

Langkah ketiga adalah pengumpulan data.  Pada langkah ini, guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan,

membaca literatur, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya guna untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. Pada tahap

ini, peserta didik dapat belajar secara aktif, mandiri, dan berpikir fleksibel untuk

mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian masalah.  Sehingga melalui tahap

ini, siswa diasah kemampuannya untuk merencanakan strategi penyelesaian

terhadap permasalahan yang diberikan.

Langkah keempat adalah pengolahan data.  Pada langkah ini, data dan informasi

yang telah diperoleh oleh siswa kemudian ditafsirkan, diolah, diklasifikasikan,

dihitung, atau diterapkan dengan cara tertentu.  Pengolahan data juga berfungsi

sebagai pembentukan konsep.  Dari tahap tersebut peserta didik akan

mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang

harus mendapat pembuktian secara logis. Sehingga, siswa diasah kemampuannya

untuk menerapkan strategi penyelesaian yang telah mereka rencanakan.
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Langkah kelima adalah pembuktian. Pada langkah ini, guru memberikan ke-

sempatan kepada siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mem-

buktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan yang

dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Sehingga, siswa memiliki

kemampuan untuk terbiasa memeriksa kembali hasil yang telah mereka peroleh.

Langkah keenam atau terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Pada

langkah ini, siswa dapat menarik sebuah kesimpulan yang mampu dijadikan

prinsip umum dalam materi tertentu. Dengan memperhatikan hasil pembuktian,

guru ikut membantu siswa untuk menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan agar

kesimpulan yang didapat merupakan penemuan siswa yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Kesimpulan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hasil

penemuan pengetahuan atau konsep baru oleh siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dalam model discovery learning terdapat langkah-

langkah pembelajaran yang memberikan peluang untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan langkah-langkah tersebut

tidak terdapat pada pembelajaran konvensional. Hal ini disebabkan dalam

pembelajaran konven-sional guru sangat mendominasi kelas dengan menjelaskan

materi secara rinci, memberikan contoh soal, memberikan latihan serupa dengan

contoh soal dan membahas latihan tersebut sehingga siswa hanya bisa

memperhatikan, mendengar-kan, mencatat apa yang dijelaskan oleh guru.  Siswa

tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide matematis ataupun

gagasannya di dalam pembelajaran.  Selain itu, dalam pembelajaran konvensional

tidak melibatkan diskusi secara ber-kelompok, siswa cenderung pasif dalam
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pembelajaran dan kurang terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa

dengan siswa, sehingga kepercayaan diri siswa atas kemampuannya cenderung

kurang berkembang dengan baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model discovery

learn-ing diduga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa, sedangkan pada pembelajaran konvensional kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa cenderung kurang berkembang. Sehingga dengan kata

lain, setelah diberikan pembelajaran kepada siswa, peningkatan kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti model discovery learning

lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

D. Anggapan Dasar

Penelitian ini memiliki anggapan dasar yaitu semua siswa kelas VIII MTsN 2

Tanggamus tahun pelajaran 2018/2019 memperoleh materi yang sama sesuai

dengan kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dari

penelitian ini adalah model discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan

pemecahan masalah matematis pada siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Tanggamus

Tahun Pelajaran 2018/2019.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 2 Tanggamus yang berlokasi di Jalan Raya

Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Populasi pada

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTsN 2 Tanggamus tahun

pelajaran 2018/2019 yang terdistribusi ke dalam enam kelas secara acak yaitu

kelas VIII A hingga kelas VIII F. Pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan teknik cluster random sampling yaitu mengambil dua kelas sampel

secara acak dari beberapa kelompok tertentu. Diambil dua sampel kelas dengan

satu kelas sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model discovery learning

dan satu kelas sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran

konvensional. Terpilihlah dua kelas secara acak yaitu kelas VIII E dengan 32

siswa sebagai kelas kontrol dan kelas VIII F dengan 32 siswa sebagai kelas

eksperimen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment).

Desain yang digunakan adalah pretest-posttest control group design. Pemberian

pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan untuk mengetahui kemampuan

pemecahan masalah matematis sebelum pembelajaran siswa, sedangkan
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pemberian posttest dilakukan setelah diberikan perlakuan untuk memperoleh data

kemampuan pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran siswa kedua

kelas sampel. Desain yang digunakan disajikan dalam Tabel 3.1 berikut yang

diadaptasi dari Fraenkel, Wallen dan Hyun (2012: 275).

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Treatment group O1 Discovery O2

Control group P1 Konvensional P2

Keterangan:
O : Data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen
P : Data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan,

pelaksanaan, dan setelah pembelajaran. Adapun uraian lengkap mengenai

tahapan-nya yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap perencanaan adalah sebagai berikut.

a. Melakukan observasi sebelum pembelajaran untuk melihat kondisi sekolah

seperti jumlah kelas, karakteristik siswa, populasi siswa, dan cara guru

mengajar dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan di MTs Negeri 2

Tanggamus pada tanggal 24 Desember 2018 dengan mewawancarai Bapak



29

Minarto, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Ibu Jamirah,

S.Pd selaku guru mata pelajaran matematika.

b. Menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling

sehingga terpilih kelas VIII E dan VIII F sebagai sampel penelitian.

Selanjutnya dilakukan pengundian sehingga diperoleh kelas VIII F sebagai

kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol.

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu materi

lingkaran.

d. Menyusun proposal penelitian, perangkat pembelajaran dan instrumen tes yang

digunakan dalam penelitian.

e. Melakukan validasi instrumen.

f. Uji coba instrumen penelitian di kelas IX A dan IX B MTs Negeri 2

Tanggamus.

g. Konsultasi hasil uji coba dengan dosen pembimbing.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan

pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut.

a. Memberikan pretest kemampuan pemecahan masalah matematis pada kedua

kelas sampel sebelum diberikan perlakuan pada pekan kedua bulan Maret

2019.

b. Melaksanakan pembelajaran discovery pada kelas eksperimen (VIII F) dan

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol (VIII E) sesuai dengan Rencana
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun, mulai dari pekan ketiga

bulan Maret sampai dengan pekan pertama bulan April 2019.

c. Memberikan posttest kemampuan pemecahan masalah matematis pada kedua

kelas sampel setelah diberikan perlakuan pada pekan ketiga bulan April 2019.

3. Tahap Setelah pembelajaran

Kegiatan pada tahap ini dilakukan setelah penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap setelah pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian

Data yang diperoleh pada penelitian yaitu: (1) data kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa sebelum pembelajaran yang ditunjukkan oleh data skor

pretest, (2) data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah pem-

belajaran yang ditunjukkan oleh data skor posttest, dan (3) data peningkatan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

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

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan pemecahan masalah
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matematis melalui pretest dan posttest yang diberikan kepada kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

F. Instrumen Penelitian

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes.  Tes yang

digunakan berupa soal uraian materi lingkaran yang terdiri dari lima butir soal

untuk pretest dan posttest. Tes ini diberikan kepada siswa secara individual untuk

mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol yang telah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi.

Pedoman penskoran disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis

No Aspek yang dinilai Reaksi terhadap soal/masalah Skor

1. Memahami masalah

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan dari soal

0

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan
dari soal tetapi tidak tepat

Menuliskan salah satu apa yang diketahui atau
ditanyakan dari soal

1

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan
dari soal tetapi salah satunya salah

2

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan
dari soal dengan benar dan tepat

3

2.
Merencanakan
penyelesaian masalah

Tidak ada rencana/strategi 0

Ada strategi tetapi kurang relevan 1

Menuliskan strategi tetapi hanya sebagian yang
benar

2

Menuliskan strategi dengan benar dan lengkap 3

3.
Menyelesaikan
masalah sesuai rencana

Tidak ada penyelesaian

Menuliskan penyelesaian masalah tidak lengkap,
tidak tepat, dan jawaban tidak benar

0

Menuliskan penyelesaian masalah tidak lengkap
tetapi jawaban benar

1
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Menuliskan penyelesaian masalah dengan
lengkap dan tepat tetapi
jawaban tidak benar

2

Menuliskan penyelesaian masalah dengan lenkap,
tepat, dan jawaban benar

3

4.
Memeriksa kembali
dan menarik
kesimpulan

Tidak memeriksa kembali dan tidak menarik
kesimpulan

0

Memeriksa kembali dan menarik kesimpulan
tetapi tidak tepat

1

Memeriksa kembali dan menarik kesimpulan
dengan tepat tetapi tidak lengkap

2

Memeriksa kembali dan menarik kesimpulan
dengan tepat dan lengkap

3

Skor Maksimum 12

Dimodifikasi dari Rahmat (2015: 110)

Menurut pendapat Arikunto (2013: 72) suatu tes dikatakan baik apabila memenuhi

memenuhi kriteria tes yang baik. Instrumen tes yang baik harus memenuhi kriteria

valid, reliabel dengan kriteria tinggi atau sangat tinggi, daya pembeda dengan

interpretasi cukup, baik atau sangat baik, serta tingkat kesukaran dengan

interpretasi mudah, sedang, atau sukar sehingga dapat mengukur kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Berikut ini adalah uji yang

digunakan dalam penelitian ini.

a. Validitas

Validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dari tes

kemampuan pemecahan masalah matematis diketahui dengan cara menilai

kesesuaian isi yang terkandung dalam tes dengan indikator kemampuan

pemecahan masalah matematis yang ditentukan. Menurut Sudijono (2013: 163)

suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir soal tes sesuai dengan standar

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur.
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Instrumen tes yang telah dibuat dikonsultasikan dan dinilai validitasnya oleh guru

matematika MTs Negeri 2 Tanggamus. Kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes

yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kemampuan bahasa

yang dimiliki siswa dinilai dengan menggunakan daftar checklist (√) oleh guru

mitra. Setelah dilakukan penilaian validitas isi, instrumen tes dinyatakan valid.

Hasil uji validitas isi oleh guru mitra dapat dilihat pada Lampiran B7 halaman

173.

Selanjutnya instrumen tes diuji coba pada siswa di luar sampel, yaitu siswa kelas

IX A yang berjumlah 31 orang untuk soal pretest dan kelas IX B yang berjumlah

31 orang untuk soal posttest. Data hasil uji coba kemudian diolah untuk

mengetahui reliabilitas instrumen, daya pembeda dan tingkat kesukaran butir soal.

b. Reliabilitas

Perhitungan reliabilitas instrumen pada penelitian ini didasarkan pada pendapat

Arikunto  (2011: 109)  yang   menyatakan   bahwa   untuk   menghitung koefisien

reliabilitas ( ) dapat menggunakan rumus alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:
n = banyaknya butir soal

= varians skor butir soal ke-i
= varians total skor

Koefisien reliabilitas butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011: 195)

disajikan pada Tabel 3.3 berikut.
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Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah

0,21 ≤ r11 ≤ 0,40 Rendah

0,41 ≤ r11 ≤ 0,60 Sedang

0,61 ≤ r11 ≤ 0,80 Tinggi

0,81 ≤ r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi

Setelah dilakukan perhitungan terhadap data hasil uji coba, diperoleh koefisien

reliabilitas soal pretest sebesar 0,798 dan soal posttest sebesar 0,788. Berdasarkan

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan keduanya

memiliki reliabilitas yang tinggi. Perhitungan koefesien reliabilitas instrumen

dapat dilihat pada Lampiran B.8 halaman 176.

c. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks daya pembeda.

Untuk menghitung indeks diskriminasi terlebih dahulu diurutkan nilai-nilai yang

telah diperoleh siswa, mulai dari siswa yang memperoleh nilai terendah sampai

siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Rumus untuk menentukan indeks daya

pembeda (DP) menurut Arikunto (2009) adalah sebagai berikut.

= −
Keterangan:
JA : Rata-rata kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Skor maksimum butir soal
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Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan indeks daya pembeda

menurut Arikunto (2009) dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Indeks Daya Pembeda

Indeks Daya Pembeda Kriteria

−1,00 ≤ DP ≤ 0,09 Sangat Buruk

0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup

0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik

DP ≥ 0,50 Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan hasil uji coba instrumen tes kemampuan

pemecahan masalah matematis, diperoleh indeks daya pembeda butir soal pretest

sebesar 0,259 sampai 0,491 dan indeks daya pembeda butir soal posttest sebesar

0,222 sampai 0,454. Hal ini menunjukkan bahwa daya pembeda setiap butir soal

pretest dan posttest terkategori cukup sampai baik. Perhitungan daya pembeda

butir soal pretest dan posttest selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.9

halaman 178.

d. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan antara banyaknya penjawab pilihan

benar dengan banyaknya penjawab pilihan lain. Tingkat kesukaran digunakan

untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal. Menurut Sudijono (2008),

indeks tingkat kesukaran butir soal (TK) dapat dihitung dengan menggunakan

rumus berikut.

=
Keterangan:
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: jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
: jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasi indeks tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan

kriteria indeks kesukaran menurut Sudijono (2008) tertera pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran

Indeks Tingkat Kesukaran Kriteria
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

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes kemampuan pemecahan

masalah matematis diperoleh bahwa indeks tingkat kesukaran butir soal pretest

sebesar 0,207 sampai 0,516 dan indeks tingkat kesukaran butir soal posttest

sebesar 0,220 sampai 0,438. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir soal

memiliki kriteria sedang dan sukar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran B.9 halaman 178.

e. Simpulan Hasil Uji Coba Instrumen Tes

Berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran

butir soal, diperoleh rekapitulasi hasil uji coba instrumen tes seperti pada Tabel

3.6 berikut.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Tes

No
Soal

Validitas Reliabilitas Daya Pembeda
Tingkat

Kesukaran
Kesimpulan

Pretest
1a

Valid
0,798

(Reliabel)

0,389
(Baik)

0,516
(Sedang)

Dipakai

1b
0,435
(Baik)

0,207
(Sukar)

Dipakai
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2
0,259

(Cukup)
0,465

(Sedang)
Dipakai

3
0,333
(Baik)

0,360
(Sedang)

Dipakai

4
0,491
(Baik)

0,220
(Sukar) Dipakai

Posttest

1a

Valid
0,788

(Reliabel)

0,380
(Baik)

0,438
(Sedang)

Dipakai

1b
0,278

(Cukup)
0,220

(Sukar)
Dipakai

2
0,222

(Cukup)
0,379

(Sedang)
Dipakai

3
0,454
(Baik)

0,320
(Sedang)

Dipakai

4
0,389
(Baik)

0,245
(Sukar) Dipakai

Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa instrumen tes valid dan reliabel, serta

butir soal pada instrumen memiliki daya pembeda minimal cukup dan memiliki

tingkat kesukaran minimal sukar. Dengan demikian instrumen tes kemampuan

pemecahan masalah matematis telah memenuhi kriteria instrumen yang layak

digunakan.

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang

diperoleh adalah data kuantitatif yang terdiri dari skor tes kemampuan  pemecahan

masalah matematis siswa yang mengikuti model discovery learning dan

pembelajaran konvensional. Dari tes kemampuan pemecahan masalah matematis,

didapat data skor pretest, postttest, dan skor peningkatan (normalized gain). Data

tersebut dianalisis menggunakan uji statistik untuk mengetahui efektifitas model

discovery learning ditinjau dari peningkatan kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa. Menurut Hake (1998: 65) besarnya peningkatan (g) dihitung

dengan rumus gain skor ternormalisasi (normalized gain) = g, yaitu:
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g =

Hasil perhitungan skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa pada kedua kelas, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3.1 dan

Lampiran C.3.2 halaman 184. Sebelum dilakukan uji statistik pada data skor tes

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, perlu dilakukan uji prasyarat

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

mengetahui apakah data sampel berasal dari data populasi yang berdistribusi

normal dan memiliki varians yang homogen atau tidak.

1. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov . Adapun rumusan hipotesis uji adalah:

H0 : sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Menurut Sheskin (2000), prosedur pengujian menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov adalah: (1) mengurutkan data mulai dari yang terkecil, (2) mengubah

data skor menjadi bilangan baku menggunakan rumus = ̅
, (3) menghitung

peluang F( ) = P( ≤ ), (4) menghitung proporsi z1, z2, z3, ..., zi. Jika proporsi

ini dinyatakan oleh S( ), maka:
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S( ) = banyaknya , , , …
(5) menghitung selisih F( ) − S( ), kemudian tentukan nilai mutlaknya, dan (6)

ambil nilai yang paling besar diantara nilai-nilai mutlak selisih tersebut. Nilai

terbesar dilambangkan Dhitung.

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol yaitu dengan cara membandingkan

Dhitung dengan nilai kritis Dtabel yang diambil dari daftar tabel uji Kolmogorov-

Smirnov untuk taraf signifikansi = 0,05. Kriteria yang digunakan adalah terima

H0 jika < . Hasil uji normalitas data kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa di kedua kelas sampel disajikan dalam Tabel 3.7

berikut.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Skor Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis Siswa

Kelas Keputusan
Uji

Keterangan

Data Skor
Kemampuan
Pemecahan
Masalah
Matematis
Setelah
pembelajaran

Discovery
Learning

0,116 0,235 H0 Diterima
Berdistribusi
Normal

Konvensional 0,190 0,235 H0 Diterima
Berdistribusi
Normal

Data Skor
Peningkatan
Kemampuan
Pemecahan
Masalah
Matematis Siswa

Discovery
Learning

0,146 0,235 H0 Diterima
Berdistribusi
Normal

Konvensional 0,177 0,235 H0 Diterima
Berdistribusi
Normal

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat dilihat bahwa data skor kemampuan pemecahan

masalah matematis setelah pembelajaran siswa kelas discovery learning maupun

kelas konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil



40

perhitungan selengkapnya mengenai uji normalitas data skor kemampuan

pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran siswa dapat dilihat pada

Lampiran C.4 halaman 186 dan Lampiran C.5 halaman 188, dan untuk uji

normalitas data skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa dapat dilihat pada Lampiran C.7 halaman 192 dan Lampiran C.9 halaman

194.

b. Uji Homogenitas

Setelah dilakukan uji normalitas, diketahui bahwa data skor kemampuan

pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran siswa dan data skor

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis kedua kelas berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas pada

data skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis kedua kelas.

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel memiliki varians

yang homogen atau tidak. Adapun hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : σ = σ (data skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis

memiliki varians yang homogen)

H1 : σ ≠ σ (data skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis

memiliki varians yang tidak homogen)

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1 dengan varians s1
2 dan sampel dari

populasi n2 dengan varians s2
2 maka menurut Sudjana (2005: 249) menggunakan

rumus:

=
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Keterangan:
s1

2 = varians terbesar
s2

2 = varians terkecil

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dalam hal lainnya H0 ditolak.= ( , ) diperoleh dari daftar distribusi F dengan taraf signifikan

= 0,05. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa varians data skor peningkatan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas discovery learning dan

kelas konvensional juga bersifat homogen. Perhitungan uji homogenitas data skor

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat pada

Lampiran C9 halaman 196.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Skor Peningkatan
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa

DL K Fhitung Ftabel Keputusan
Uji

Keterangan

Varians Data
Peningkatan
Kemampuan
Pemecahan
Masalah
Matematis
Setelah
pembelajaran

0,023 0,024 1,043 2,049 H Diterima
Varians data
homogeny

Keterangan:
DL : Kelas Discovery Learning
K : Kelas Konvensional

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa data skor

kemampuan pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran siswa yang
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mengikuti model discovery learning berdistribusi normal dan data skor

peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa kedua kelas juga berdistribusi

normal, serta berasal dari populasi yang homogen. Selanjutnya, dilakukan uji

statistik pada hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa model discovery

learning efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut

diantaranya:

1.) Proporsi siswa kelas yang mengikuti model discovery learning memiliki skor

kemampuan pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran terkategori

baik lebih dari 60% jumlah siswa di kelas tersebut.

2.) Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang

mengikuti model discovery learning lebih tinggi daripada peningkatan

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

a. Uji Hipotesis Pertama

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi siswa kelas yang mengikuti

model discovery learning memiliki skor kemampuan pemecahan masalah

matematis setelah pembelajaran terkategori baik lebih dari 60% jumlah siswa di

kelas tersebut. Rumusan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H0 : Proporsi siswa yang mengikuti model discovery learning yang memiliki

skor kemampuan pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran

terkategori baik sama dengan 60% jumlah siswa di kelas tersebut.
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H1 : Proporsi siswa yang mengikuti model discovery learning yang memiliki

skor kemampuan pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran

terkategori baik lebih dari 60% jumlah siswa di kelas tersebut.

Dalam penelitian ini, interpretasi kategori kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa ditentukan berdasarkan Penilaian Acuan Norma (PAN), maka

menggunakan rata-rata ( ̅) dan simpangan baku (s) yang didapat dari data skor

kemampuan pemecahan masalah mastematis setelah pembelajaran siswa yang

mengikuti model discovery learning.  Berdasarkan data skor kemampuan kemam-

puan pemecahan masalah matematis setelah pembelajaran siswa yang mengikuti

model discovery learning, diperoleh bahwa ̅ = 26,250 dan s = 9,218.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.10 halaman 198.

Selanjutnya, interpretasi kategori kemampuan pemecahan masalah matematis

siswa disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Interpretasi Interval Skor Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa yang Mengikuti Model Discovery Learning

Interval Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Interpretasi≥ ̅ + 1,5( ) 22,48 ≤ x ≥ 40,08 Sangat Tinggi̅ + 0,5( ) ≤ < ̅ + 1,5( ) 30,86 ≤ x < 40,08 Tinggi̅ − 0,5( ) ≤ < ̅ + 0,5( ) 21,64 ≤ x < 30,86 Sedang̅ − 1,5( ) ≤ < ̅ − 0,5( ) 12,42 ≤ x < 21,64 Rendah< ̅ − 0,5( ) 22,48 ≤ x < 12,30 Sangat Rendah

Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis baik adalah

yang memiliki kriteria kemampuan pemecahan masalah matematis dengan

interpretasi sedang, tinggi, dan sangat tinggi.  Hal ini didasarkan oleh pendapat

Jusmawita, dkk (2015: 36), bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika rata-rata

skor hasil belajar minimal berada pada interpretasi sedang atau skor hasil belajar
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terkategori baik. Dengan demikian, diperoleh siswa yang memiliki kemampuan

pemecahan masalah matematis terkategori baik adalah 20 orang. Statistik z yang

digunakan untuk uji ini menurut Sudjana (2005: 234) adalah :

= ,, ( , )
Keterangan:

= Banyaknya siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah
matematis yang baik pada kelas eksperimen

= Jumlah sampel

Kriteria pengujiannya adalah terima jika < , sedangkan untuk

harga lainnya ditolak dimana , didapat dari daftar normal baku dengan

peluang (0,5 − ). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.11

halaman 200.

b. Uji Hipotesis Kedua

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa yang mengikuti model discovery learning lebih tinggi

daripada peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai

berikut.

H0 : rata-rata skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa

yang mengikuti model discovery learning sama dengan rata-rata skor

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.

H1 : rata-rata skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa

yang mengikuti model discovery learning lebih tinggi daripada rata-rata skor
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peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.

Uji yang digunakan adalah uji-t, rumus uji-t menurut Sudjana (2005: 239) adalah := dengan = ( ) ( )
Keterangan:

: Rata-rata skor siswa kelas discovery learning
: Rata-rata siswa kelas konvensional

n1 : Banyaknya siswa kelas discovery learning
n2 : Banyaknya siswa kelas konvensional
s1

2 : Varians pada kelas discovery learning
s2

2 : Varians pada kelas konvensional
s2 : Varians gabungan

Kriteria uji adalah terima H0 jika t < t dengan = ( ∝)( )
dan α = 0,05. Nilai ( ∝)( ) = 1,669 diperoleh dari daftar distribusi t.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.12 halaman 202.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa model

discovery learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa. Meskipun demikian, kegiatan siswa dalam menyelesaikan

masalah yang terdapat dalam LKPD melalui tahapan discovery learning mampu

memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas, disarankan hal-hal sebagai

berikut.

1. Kepada guru yang akan menerapkan model discovery learning, disarankan

sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus memahami

karakteristik siswa, sehingga dapat mempersiapkan siswa untuk belajar dalam

kelompok secara aktif. Selain itu, guru harus mampu memberikan pengertian

dan pemahaman kepada siswa mengenai model discovery learning, serta

memerhatikan keterlibatan seluruh siswa dalam setiap tahap model discovery



65

learning, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari

maksimal.

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang model discovery

learning dan kemampuan pemecahan masalah matematis, disarankan untuk

memperhatikan perkembangan indikator kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga

pencapaian setiap indikator dapat optimal. Selain itu, peneliti disarankan

melakukan wawancara kepada siswa sebelum dan setelah pembelajaran untuk

melengkapi data hasil penelitian, observasi, dan pengamatan agar dapat

meyakinkan pembaca mengenai peningkatan kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa
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