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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang

fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun

emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada

sesamanya. Manusia membutuhkan pendidikan yang bermutu karena melalui

pendidikan bermutu akan lahir pribadi yang berkualitas dan mampu membangun

masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk menuju ke arah tersebut dibutuhkan

peran pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan John Dewey (dalam

Sagala, 2009:3). Tujuan nasional pendidikan dalam UU Nomor 20 tahun 2003

(dalam Heris dan Utari, 2016:6) adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang

dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut,

pendidikan harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak itu agar mereka, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, dapat

mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Siahaan, Friska

2014:38).

Matematika merupakan ilmu yang diperlukan oleh semua ilmu pengetahuan

dan kemajuan teknologi selalu dibantu dengan peranan matematika. Melihat

pentingnya peranan matematika dalam ilmu dan teknologi serta dalam kehidupan
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sehari-hari sehingga matematika menjadi salah satu bidang studi yang diajarkan

pada setiap jenjang pendidikan. Matematika merupakan bidang studi yang

dipelajari oleh semua peserta didik dari SD hingga SMA dan bahkan juga

perguruan tinggi karena matematika merupakan salah satu penguasaan yang

mendasar yang dapat menumbuhkan kemampuan penalaran peserta didik

(Situmorang, A.S, 2018:65)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan belajar

matematika diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir, bernalar dan

mengkomunikasikan gagasan serta dapat mengembangkan aktivitas, kreatif, dan

pemecahan masalah, ini menunjukkan bahwa matematika memiliki manfaat dalam

mengembangkan kemampuan peserta didik sehingga perlu untuk dipelajari. Ada

banyak alasan tantang perlunya peserta didik belajar matematika.

Cornelius (dalam Abdurrahman, 2012:204) mengemukakan bahwa:

Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan
(1) sarana berpikir logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan
sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dari generalisasi
pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana
untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.

Selanjutnya Concroft (dalam Abdurrahman, 2012:204) juga menyatakanbahwa:

Matematika perlu diajarkan kepada peserta didik karena (1) selalu
digunakan dalam segala kehidupan, (2) semua bidang studi memerlukan
keterampilan matematika yang sesuai, (3) memerlukan sarana komunukasi
yang kuat, singkat, dan jelas, (4) dapat digunakan untuk menyajikan
informasi dalam berbagai cara, (5) meningkatkan kemampuan berpikir
logis, ketelitian, dan kesadaran ruangan, dan (6) memberikan kepuasan
terhadap usaha memecahkan masalah.
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KTSP (2006) yang disempurnakan pada kurikulum 2013 (dalam Hendriana

dan Utari, 2016:7), mencantumkan tujuan pembelajaran matematika sebagai

berikut : 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep

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

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

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti,

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 3) memecahkan masalah,

4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan 5) memiliki sifat menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam

pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, salah satu

kemampuan yang harus dikuasai peserta didik adalah kemampuan pemahaman

matematis dan berpikir kreatif matematika peserta didik.

Menurut (Trianto, 2009:90), “Dalam mengajar guru selalu menuntut peserta

didik untuk belajar dan jarang memberikan pelajaran tentang bagaimana peserta

didik untuk belajar, guru juga menuntut peserta didik untuk menyelesaikan

masalah, tapi jarang mengajarkan bagaimana peserta didik seharusnya

menyelesaikan masalah”. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat

peserta didik beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit,

membosankan dan bahkan menakutkan. Matematika sering dianggap sebagai ilmu

yang hanya menekankan pada kemampuan berpikir logis dengan menyelesaikan

yang tunggal dan pasti. Hal ini yang menyebabkan matematika menjadi mata
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pelajaran yang ditakuti dan dijauhi peserta didik. Sehingga tidak heran kalau

banyak peserta didik yang tidak senang terhadap matematika karena disebabkan

oleh sulitnya memahami mata pelajaran matematika (Gultom, Sanggam,

2017:102).

Pemahaman matematis merupakan salah satu tujuan penting dalam

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan

kepada peserta didik bukanlah hanya sekedar sebagai hafalan, namun lebih dari

itu dengan pemahaman peserta didik dapat lebih mengerti akan konsep materi

pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari

setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing

peserta didik untuk mencapai konsep yang diharapkan (Sumarmo, 2013:34).

Selama ini peneliti melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di

Sekolah Menengah Atas yang ada di medan, peneliti menemukan banyak peserta

didik tidak mampu menyelesaikan soal mengenai Sistem Persamaan Linier Dua

Variabel (SPLDV). Peserta didik mengalami kesulitan dalam menerjemahkan atau

menafsirkan ide tau gagasan matematika yang terkandung dalam soal dan

menggambarkannya dalam bentuk visual sehingga peserta didik tidak dapat

menyusun model matematika dengan benar untuk dapat menyelesaikan soal

tersebut.

Kemampuan pemahaman matematis peserta didik pada saat ini masih

tergolong rendah, hal ini disebabkan karena banyaknya peserta didik yang mampu

menguasai tingkat hafalan yang baik, akan tetapi mereka tidak bias memahami

lebih mendalam materi pelajaran yang dapat, khususnya dalam pelajaran
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matematika. Penyebebnya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian

guru disekolah saat ini adalah dengan pembelajaran mekanistik. Dimana guru

hanya memberikan informasi dan mengharapkan peserta didik untuk menghafal

dan mengingat apa yang telah di pelajari serta menekankan pada latihan soal dan

menggunakan rumus yang telah diberikan oleh guru dan tanpa adanya kesempatan

bagi peserta didik untuk memberikan pendapat/gagasan atau hanya sekedar untuk

bertanya sehingga terkesan guru itu lebih aktif dibandingkan peserta didiknya,

namun kenyataanya, tidak sesuai dengan yang di kemukakan oleh (Sumarmo,

2013:34)

Menurut (Trianto, 2009:56) Untuk  mengatasi hal tersebut, maka seseorang

guru harus mampu memilih dan menentukan penerapan pendekatan pembelajaran

yang sesuai dengan materi pelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diterapkan penerapan pendekataan

pembelajaran matematika yang melihatkan peserta didik secara aktif, kreatif dan

yang mendorong peserta didik mengkonstruksi pengetahuan di benak peserta

didik itu sendiri, salah satunya diantaranya dengan menggunakan pendekatan

pembelajaran structured problem posing.

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu proses pemikiran tingkat

tinggi yang jarang dilatih. Hal ini tampak dalam bidang pendidikan terutama

dalam mata pelajaran matematika  yang menekankan lebih pada hafalan dan

konsep penalaran serta mencari jawaban yang benar terhadap soal-soal

matematika, Seperti yang dinyatakan oleh Guilford (dalam Munandar,2009:7),

bahwa : keluhan yang paling banyak saya dengan mengenai lulusan perguruan
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tinggi kita ialah bahwa mereka cukup mampu melakukan tugas-tugas yang

diberikan dengan teknik-teknik yang diajarkan, namun mereka tidak berdaya jika

dituntut memecahkan masalah yang memerlukan cara-cara yang baru.

Oleh karena itu, selayaknya bidang pendidikan memberikan perhatian lebih

mengenai berpikir kreatif dan memiliki kesadaran akan pentingnya berpikir kreatif

bagi ilmu pengetahuan. Walaupun terkait dengan kendala konseptual, yang

dinyatakan (Munandar,2009:7) bahwa : kendala konseptual lainya terhadap

‘gerakan kreativitas’ terletak pada alat-alat ukur (test) yang biasanya dipakai di

sekolah-sekolah, yaitu tes intelegensi tradisional yang mengukur kemampuan

peserta didik untuk belajar, dan test prestasi belajar untuk menilai kemajuan

peserta didik selama program pendidikan.

Sebuah fakta mengejutkan ketika Jallen dan Urban dalam (Nurdun, 2009:3)

meneliti tentang tingkat berpikir kreatif anak-anak Indonesia. Setelah diteliti dan

dibandingkan dengan negara lain ternyata tingkat berpikir kreatif anak-anak

Indonesia menempati urutan terendah. Secara berturut-turut dari yang tinggi

sampai yang terendah adalah Filipina, Amerika, Inggris, Jerman, India, RRC,

Kamerun, Zulu, dan Indonesia. Hal ini dikarenakan pengembangan secara berpikir

kreatif dalam pembelajaran disekolah belum dilaksankan secara optimal.

Menurut Haris dalam (Nurdin,2009:4) banyak pemikiran yang dilakukan

dalam pendidikan matematika formal hanya menekankan pada keterampilan

analisis, mengajarkan bagaimana peserta didik memahami klaim-klaim, mengikuti

atau mencari sesuatu argumen logis, menggambarkan jawaban, mengeliminasi

jalur yang tidak benar dan fokus pada jalur yang benar. Sedangkan kemampuan
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berpikir kreatif yang terfokus pada penggalian ide-ide, memunculkan

kemungkinan-kemungkinan, mencari banyak jawaban benar masih kurang

diperhatikan.

Structured Problem posing (problem posing terstruktur) adalah kategori ini

berdasarkan masalah tertentu yang telah diselesaikan sebelumnya. Pembuatan soal

dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengerti masalah yang serupa dan

penyelesaian masalahnya, juga untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan

diantara pernyataan masalah dan ide penyelesaianya. Selama pembuatan soal,

peserta didik akan memikirkan pengaruh bagaimana jika penyelesaiannya diubah,

peserta didik dapat juga menirukan masalah awal tetapi dengan metode

penyelesaian yang berbeda, atau dapat pula membuat masalah yang berkaitan

dengan masalah awal (Silver & Cail dalm Aris Shoimin, 2016:133).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian melalui

penelitian tindakan kelas dengan judul: Pengaruh Pendekatan Pembelajaran

Structured Problem Posing Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Dan

Berpikir Kreatif Matematika Peserta Didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa permasalahan

yang dapat didentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan pemahaman matematis peserta didik

2. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik

3. Rancangan pengajaran yang kurang menarik minat belajar peserta didik

sehingga pembelajaran menjadi monoton.
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C. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas,

maka perlu ada pembatasan masalah agar lebih fokus. Peneliti hanya meneliti

tentang pengaruh pendekatan pembelajaran structured problem posing terhadap

Kemampuan Pemahaman Matematis Dan Berpikir Kreatif Matematika peserta

didik di kelas X SMA N. 5 medan T.P. 2018/2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan di atas,

tersebut, maka dirumuskan :

1. Apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran structured problem

posing terhadap kemampuan pemahaman matematis di kelas X SMA N. 5

medan T.P. 2018/2019.

2. Apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran structured problem

posing terhadap berpikir kreatif matematika peserta didik di kelas X SMA

N. 5 medan T.P. 2018/2019.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran structured problem

posing terhadap kemampuan pemahaman matematis di kelas X SMA N. 5

medan T.P. 2018/2019.
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3. Apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran structured problem

posing terhadap berpikir kreatif matematika peserta didik di kelas X SMA

N. 5 medan T.P. 2018/2019.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan

akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Sebagai suka pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan

pemahaman matematis dan berpikir kreatif matematika peserta didik

dengan pendekatan pembelajaran structured problem posing.

2. Bagi Peserta didik

Sebagai dorongan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman

matematis dan berpikir kreatif matematika peserta didik serta

menumbuhkan keberanian dalam mengeluarkan pendapat dan berperan

aktif dalam mengeluarkan pendapat.

3. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan untuk menjadi kelak dengan

menerapkan pendekatan structured problem posing untuk meningkatkan

kemampuan pemahaman matematis dan berpikir kreatif matematika

peserta didik.
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3. Defenisi Operasional

1. Pengaruh pembelajaran pendekatan structured problem posing

Structured Problem posing (problem posing tersruktur) adalah kategori ini

berdasarkan masalah tertentu yang telah diselesaikan sebelumnya. Pembuatan soal

dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengerti masalah yang serupa dan

penyelesaian masalahnya, juga untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan

diantara pernyataan masalah dan ide penyelesaianya. Selama pembuatan soal,

peserta didik akan memikirkan pengaruh bagaimana jika penyelesaiannya diubah,

peserta didik dapat juga menirukan masalah awal tetapi dengan metode

penyelesaian yang berbeda, atau dapat pula membuat masalah yang berkaitan

dengan masalah awal.

2. Kemampuan Pemahaman Matematis

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang di ajarkan

kepada pesera didik bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan

pemahaman peserta didik dapat mengartikan konsep materi pelajaran itu sendiri.

3. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika

Merupakan kemampuan dalam merumuskan masalah matematika secara

bebas, bersifat penemuan, dan baru. Ide-ide ini sejalan dengan ide-ide seperti

fleksibilitas dan kelancaran dalam membuat asosialisasi baru dan menghasilkan

jawaban yang berkaitan dengan kreativitas secara umum.

Sesorang yang kreatif selalu ingin tahu, mencoba-coba, berpetualang, suka

bermain-main, dan intuitif. Ia mempunyai keinginan untuk mengembangkan sikap
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kreatifitasnya, sehingga dituntut untuk berpikir secara praktis dengan

mengembangkan potensi yang dimilikinya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karangka Teoritis

1. Pengertian Pembelajaran Matematika

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan

oleh pihak guru sebagai pendidik dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Proses

pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan disekolah dengan

mengakibatkan guru sebagai fasilitator atau pengajar dan peserta didik sebagai

objek belajar sehingga aktivitas dalam suatu proses pembelajaran meliputi belajar

dan mengajar. (Manik Efron, 2014:49) belajar dengan proses pembelajaran,

didalamnya terdapat peran instruktur, bahan belajar, dan lingkungan yang

kondusif yang sengaja diciptakan, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil

belajar yang optimal. Trianto (dalam Panjaitan Simon, 2017:100) mengungkapkan

“ pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak

sepenuhnya dapat dijelaskan”.

Dalam berbagai bidang studi yang diajarkan disekolah, matematika

merupakan bidang studi yang di anggap paling sulit. Banyak faktor yang

menyebabkan peserta didik sulit dalam memahami matematika diantaranya karena

matematika itu berkenan dengan konsep-konsep abstrak dan merupakan bahasa

simbolis seperti yang dikatakan oleh Kline (dalam Abdurrahman 2009: 252)

bahwa “ matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah

penggunaan cara bernalar induktif”. Namun demikian matematika merupakan
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ilmu yang sangat penting yang dibutuhkan dalam proses belajar maupun dalam

kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Corcof (dalam Abdurahman, 2009:

253) mengemukakan bahwa:

matematika perlu diajarkan kepada peserta didik karena: (1) Matematika
selalu digunakan dalam segi kehidupan; (2) Semua bidang studi
memerlukan ketrampilan matematika yang sesuai; (3) Merupakan sarana
komunikasi yang kuat, singkat dan jelas; (4) Dapat digunakan untuk
menyajikan informasi dalam berbagai cara; (5) Meningkatkan berpikir logis,
ketelitian dan kesadaran ruangan; (6) Memberikan kepuasan terhadap usaha
memecahkan masalah yang menantang.

Pada pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara

pengalaman belajar peserta didik sebelumnya dengan kinsep yang akan diajarkan.

Hal ini sesuai dengan “pembelajaran spiral”, sebagai konsekuensi dalil Bruner.

Dalam matematika setiap konsep berkitan dengan konsep lain, dan suatu konsep

menjadi prasyarat bagi konsep ang lain. Oleh karena itu, peserta didik harus lebih

banyak diberi kesempatan untuk melakukan keterkaitan tersebut. Tujuan

pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat

melatih berbagai kemampuan intelektual peserta didik, merangsang

kenginintahuan dan motivasi kemampuan mereka. Adapun tujuan mengajar hanya

dapat di uraikan secara garis besar, dan dapat dicapai dengan cara yang tidak perlu

sama bagi setiap peserta didik (Heruman, 2007:4).

Pada pembelajaran matematika harus terjadi pula belajar secara “

konstruktivisme” piaget. Dalm konstruktivisme, konstruksi pengetahuan

dilakukan sendiri oleh peserta didik, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator

dan menciptakan iklim yang kondusif ( Heruman, 2007:5).
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Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

matematika adalah suatu kegiatan yang terprogram yang diselenggarakan oleh

guru untuk memberikan informasi kepada peserta didik guna untuk memperoleh

ilmu pengetahuan dan ketrampilan matematika.

2. Kemampuan Pemahaman Matematis

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan

kepada peserta didik bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan

pemahaman peserta didik terdapat lebih mengerti dengan konsep materi pelajaran

itu sendiri.Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap

materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing untuk

peserta didik untuk mencapai konsep yang diharapkan (Sumarmo, 2010:32).

Pemahaman matematis merupakan kemampuan seseorang menentukan dan

menjelaskan suatu masalah yang diperolehnya dengan menggunakan kata-kata

sendiri dan tidak sekedar menghafal saja. Dengan memiliki kemampuan

pemahaman, peserta didik akan mampu memberikan argumen-argumennya atau

menyampaikan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam informasi

yang diperolehnya (Herdian, 2010:77).

Kemampuan pemahaman matematis mencakup empat tahap polya yaitu: a)

Pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh mengingat dan menerapkan rumus

secara rutin dan menfhitung secara sederhana. Kemampuan ini tergolong pada

kemampuan berpikir matematik tingkat rendah; b) Pemahaman induktif:

menerapkan rumus atau konsep dalam kassus sederhana atau dalam kasus serupa.
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Kemampuan ini tergolong pada kemampuan berpikir matematik tingkat rendah

namun lebih tinggi dari pada pemahaman mekanikal; c) Pemahaman rasional :

membuktikan kebenaran suatu rumus dan teorema. Kemampuan ini tergolong

pada kemampuan berpikir matematik tingkat tingki; d) Pemahamn intuitiaf :

memperkirakan kebenaran dengan pasti (tanpa ragu-ragu) sebelum menganalisis

lebih lanjut. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan matematik tingkat

tinggi. ( dalam Sumarmo,2010:4)

Pemahaman matematis juga dapat digolongkan dalam dua jenis polya, yaitu

: a) Pemahaman komputasional, menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana,

dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada

kemampuan berpikir matematik tingkat rendah; b) Pemahaman fungsional,

mengkaitkan satu konsep/prinsip dengan konsep/prinsip lainya, dan menyadari

proses yang dikerjakanya. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan berfikir

matematik tingkaat tinggi (dalam sumarmo, 2010:4)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman matematis

ialah kemampuan seseorang/peserta didik untuk mengenal, memahami,

mendefinisikan, menerapkan dan menyimpulkan matematika serta mampu

mengkaitkan dengan situasi atau pengetahuan lainya. Secara umum indikator

pemahaman matematis (Sumarmo, 2014:4) meliputi: ”mengenal, memahami dan

menerapkan konsep, prosedur dan prinsip serta idea matematika”.

Ada tiga indikator pemahaman matematis, yaitu : a) Pengubahan (translasi),

digunakan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa dan bentuk yang lain

dan menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi; b)
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Pemberian arti (interpretasii), digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan,

tidak hanya dengan kata-kata dan frace, tetapi juga mencakup pemahaman suatu

informasi dari sebuah ide; c) Pembuatan ekstrapolasi (ekstrapolation), ekstrapolasi

mencakup estimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran,

gambaran kondisi dari suatu informasi, juga mencakup pembuatan kesimpulan

dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang kognitif ketiga yaitu

penerapan (application) yang menggunakan atau menerapkan suatu bahan yang

sudah dipelajari kedalam situasi baru, yaitu berupa ide, teori atau petunjuk teknis

(Herdian 2010:27),

Secara lebih rinci, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator

kemampuan pemahaman matematis adalah sebagai berikut: a) Pengubahan

(translation), digunakan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa; b)

Pemberian arti (interpretasi), digunakan untuk menafsirkan maksud dari gambar

yang mencakup pemahaman suatu informasi dari sebuah ide; c) Pembuatan

ekstrapolasi (ekstrapolation), ekstrapolasi mencakup pembuatan kesimpulan yang

sesuai dengan informasi jenjang kognitif yaitu penerapan.

3. kemampuan Berpikir Kreatif

Menurut Silver (dalam Gultom Sanggam, 2017:102) ada dua pandangan

tentang kreativitas. Pandangan pertama disebut pandang kreativitas jenius.

Menurut pandangan ini tindakan kreatif dipandang sebagai cirri-ciri yang langka

yang dihasilkan oleh individu luar biasa berbakat melalui proses penggunaan

proses pikiran yang luar biasa,cepat dan spontan. Pandangan ini menyatakan

bahwa kreativitas tidak dapat dipengaruhi oleh pembelajaran dan kerja kreatif
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lebih merupakan suatu kejadian tiba-tiba dari pada suatu proses panjang sampai

selesai seperti yang dilakukan dalam sekolah,sehingga dalam pandangan ini ada

batasan untuk menerapkan kreativitas dalam dunia pendidikan. Pandangan kedua

menyatakan bahwa kreativitas berkaitan dengan pendalama yang mendalam,

fleksibel dalam isi dan sikap sehingga dapat dikaikan dengan kerja dalam periode

panjang yang disertai perenungan.Jadi, kreativitas bukan hanya merupakan

gagasan yang cepat dan luar biasa.Menurut pandangan ini kreativitas dapat

ditanamkan pada kegiatan pembelajaran dan lingkungan sekitar.

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu proses pemikiran tingkat

tinggi yang jarang dilatih. Hal ini tampak dalam bidang pendidikan terutama

dalam mata pelajaran matematika  yang menekankan lebih pada hafalan dan

konsep penalaran serta mencari jawaban yang benar terhadap soal-soal

matematika, Seperti yang dinyatakan oleh Guilford (dalam Munandar,2009:7),

bahwa : keluhan yang paling banyak saya dengan mengenai lulusan perguruan

tinggi kita ialah bahwa mereka cukup mampu melakukan tugas-tugas yang

diberikan dengan teknik-teknik yang diajarkan, namun mereka tidak berdaya jika

dituntut memecahkan masalah yang memerlukan cara-cara yang baru.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan berpikir kreatif adalah kemampuan

seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan dengan menentukan sebanyak-

banyaknya jawaban atau metode penyelesaian yang mencerminkan adanya

kedalaman pemahaman, keluwesan, kelancaran dan kemampuan untuk membuat

kesimpulan dengan baik dan didukung oleh penalaran yang jelas.
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Indikator kemampuan berpikir kreatif menurut (Munandar, 2009:192) yaitu:

a) Berpikir lancar (Fluency), adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak

gagasan; b) Berpikir luwes (Flexibility), adalah kemampuan untuk

mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah;

c) Berpikir orisinal (Originality), adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan

dengan cara yang asli, dan jarang diberikan kepada orang; d) Elaboratif (

Elaboration), adalah kemampuan menambah suatu masalah sehingga menjadi

lengkap, dan didalam terdapat berupa tabel, grafik, gambar, model, dan kata-kata.

4. Pendekatan Pembelajaran Structured Problem Posing

Menurut Suryosubroto (2009:203) salah satu pendekatan yang dapat

memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis sekaligus dialog, kreatif

daninteraksi yakni structured problem posing atau pengajuan masalah-masalah

yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyan-pertanyan tersebut

kemudian diupayakan untuk dicari jawabanya baik secara individu maupun

dengan pihak lain, misalnya sesama peserta didik maupun dengan guru sendiri.

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pendidik

terhadap pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sekumpulam asumsi

yang saling berhubungan dan terkait dengan pembelajaran. Pendekatan

pembelajaran mengacu pada pemilihan teori belajar yang digunakan sebagai

prinsip dalam proses belajar mengajar dan lebih menekankan pada strategi dalam

perencanaan (Hosman, M, 2014:32).

Pendekatan structured problem posing merupakan pembelajaran yang

mengharuskan peserta didik menyusun pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu
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soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana. Dan dapat

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga pembelajaran yang aktif

akan tercipta, peserta didik tidak akan bosan dan akan lebih tanggap. Dengan itu

akan memengaruhi hasil belajarnya dan akan menjadi lebih baik (Aris Shoimin,

2016:133).

Dalam structured problem posing, peserta didik tidak hanya diminta untuk

membuat soal yang terstuktur ataupun mengajukan suatu pertanyaan, tetapi

mencari penyelesaian. Penyelesaian dari soal yang mereka buat biasa dikerjakan

sendiri, meminta tolong teman, atau dikerjakan secara kelompok. Dengan

mengerjakan secara kooperatif akan memudahkan pekerjaan karena dipikirkan

bersama-sama. Selain itu, dengan belajar kelompok suatu soal atau masalah dapat

disesaikan dengan banyak cara dan banyak penyelesaian. Pengajuan soal juga

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif secara mental, fisik, dan

sosial, disamping member kesempatan kepada peserta didik untuk menyelidiki

dan membuat jawaban yang divergen (Shoimin, 2016:105)

Dari berbagai pengertian structured problem posing tersebut bertujuan

untuk membuat suatu solusi atau permasalahan baru dengan merekonstruksi,

memvariasikan dan mengubah permasalahan awal. Saat siswa pengubah

permasalahan awal, sehingga solusi yang dihasilkan berubah sturkturnya, siswa

dapat menambahkan informasi atau merubah permasalahan yang ada berarti siswa

telah mengembangkan atau memprakarya gagasan orang lain, dalam kasus ini

adalah guru.
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Terdapat 3 type problem posing yang dapat diaplikasikan, yakni sebagai

berikut: a) Pre solution posing, yaitu jika seseorang siswa membuat soal dari

situasi yang diadakan. Jadi guru diharapkan mampu membuat pertanyaan yang

berkaitan dengan pertanyaan yang di buat sebelumnya; b) Within solution posing,

yaitu jika seseorang siswa mampu merumuskan ulang pertanyaan baru yang

urutan penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan sebelumya. Jadi,

diharapkan siswa mampu membuat sub-sub pertanyaan yang ada pada soal yang

bersangkutan; c) Post solution posing, yaitu jika seseorang  siswa memodifikasi

tujuan atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang baru

yang sejenis (Aris Shoimin, 2016:134).

Menurut (Aris Shoimin, 2016:134) langkah-langka pembelajaran structured

problem posing sebagai berikut:

1. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para peserta didik.

Penggunaan alat peraga untuk memperjelas konsep sangat di sarankan

2. Guru memberikan latihan soal secukupnya

3. Peserta didik diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang,

dan peserta didik yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya.

Tugas ini dapat pula dilakukan secara berkelompok

4. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh peserta didik

untuk menyajikan soal temuan di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat

menentukan peserta didik secara selektif. Berdasarkan bobot soal yang

diajukan oleh peserta didik.

5. Guru memberikan tugas rumah secara individu
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Sedangkan menurut (suyitno, 2004:31-32) langkah-langkah structured problem

posing sebagai berikut:

1. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik. Penggunaan alat

peraga untuk memperjelas konsep sangat disarankan

2. Guru memberikan latihan soal secukupnya

3. Peserta didik diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, dan

peserta didik yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Tugas

ini dapat juga dilakukan secara berkelompok

4. Pada pertemuan berikutnya secara acak, guru menyuruh siswa untuk

menyajikan soal temuanya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat

menentukan peserta didik secara selektif berdasarkan bobot soal yang

diajukan oleh peserta ddik

5. Guru memberikan tugas rumah secara individu.

Berdasarkan langkah-langkah dan uraian tentang pembelajaran structured

problem posing yang diketahui sebelumnya, maka peneliti mengkaji langkah-

langkah pendekatan pembelajaran structured problem posing adalah sebagai

berikut:

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasipeserta didik

2. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan disampaikan pada peserta

didik

3. Guru memberikan LAS kepada peserta didik

4. Guru membentuk kelompok belajar 4-5 orang yang bersifar secara

heterogen
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5. Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mengajukan 1

atau 2 buah soal yang menantangdan jawaban sesuai informasi yang telah

diberikan

6. Guru memantau kegiatan diskusi dan membimbing kelompok yang

kesulitan dalam membuat soal

7. Guru menukar soal dari kelompok satu ke kelompok lain untuk

diselesaikan

8. Guru meluruskan kesalah pahaman dan memberikan penguatan

9. Menyimpulkan materi pembelajaran

10. Memberikan tugas untuk membuat soal dan penyelesaian di rumah secara

individual

11. Meminta siswa menutup dengan doa

12. Memberikan salam

Pendekatan pembelajaran structured problem posing memiliki kelebihan

dan kelemahan (Aris Shoimin, 2016:135) sebagai berikut :

1. Kelebihan dari pendekatan pembelajaran problem posing antara lain :

a) Peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan

pembelajaran

b) Mendidik Peserta didik berpikir sistematis

c) Mendidik peserta didik agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi

kesulitan

d) Peserta didik mampu mencari berbagai jalan dari kesulitan yang

dihadapi
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e) Mendatangkan kepuasan tersendiri bagi peserta didik jika soal yang

dibuat tidak mampu diselesaikan oleh peserta didik lain

f) Peserta didik akan terampil menyelesaikan soal tentang materi yang

diajarkan

2. Kelemahan dari pendekatan pembelajaran structured problem posing antara

lain:

a) Pembelajaran melalui model structured problem posing membutuhkan

waktu yang lama.

b) Membutuhkan buku penunjang yang berkualitas untuk dijadikan

referensi pembelajaran terutama dalam pembuatan soal.

c) Pada pembelajaran kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan

pendekatan pembelajaran structured problem posing suasana kelas

cenderung agak gaduh karena peserta didik diberi kebebasan.

5. Kajian Materi

1. Materi pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

a. Defenisi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

Sistem persamaan Linear Dua Variabel adalah persamaan-Persamaan

Linear DuaVariabel (SPLDV) yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama

lainnya.

Dengan bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel dengan variabel x dan

y adalah :
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Ax + by = c

Px + qy = r

Dengan a, b, c, p, q dinamakan koefisien, c dan r bilangan dinamakan konstanta

sertax dan y dinamkan variabel (peubah)

b. Menyelesaikan persamaan linear dua variabel (SPLDV)

Menyelesaikan SPLDV sama artinya dengan menentukan pasangan

berurutan (x.y) yang memenuhi SPLDV tersebut. Pasangan berurut (x,y)

dinamakan akar (solusi, penyelesaian atau jawaban) dari SPLDV itu.

Ada tiga cara menyelesaikan SPLDV, yaitu metode eliminasi, metode

subtitusi, dan metode campuran.

1) Metode Eliminasi

Arti eliminasi adalah menghilangkan. Jadi, metode eliminasi berarti

menghilangkan salah satu variabel x dan y dari suatu persamaan linear untuk

memperoleh nilai dari variabel yang lain. Langkah-langkah sebagai berikut:

a) Angka dari koefisien variabel yang akan dihilangkan harus sama atau

diupayakan sama

b) Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan yang diketahui agar

persamaan koefisien variabel yang akan dihilangkan bernilai nol.

Contoh :

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x + y = 4 dan x + y = 8
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Penyelesaian :
3 + = 4… . (1)+ = 8… . . (2)

Langkah-langkah penyelesaian adalah :

a) Mengeliminasi (menghilangkan) variabel x

Angka dari koefisien variabel yang akan dihilangkan harus sama atau

diupayakan sama
3 + = 4 … . 1+ = 8 … . . 2

b) Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan yang diketahui agar

koefisien dari variabel yang akan dihilangkan bernilai nol

3x+y = 4      x1 3x + y = 4

x+y= 8        x3 3x + 3y = 24   (-)

-2y = -20

y = 10

c) Mengeliminasi (menghilangkan) variabel y

Angka dari koefisian varibel yang akan dihilangkan harus sama atau

diupayakan sama
3 + = 4 … . . (1)+ = 8 … . . 2

d) Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan yang di ketahui agar

koefisien dari variabel yang akan dihilangkan bernilai nol.

Jadi, himpunan penyelesaian adalah (2,0)
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2) Metode Subtitusi

Subtitusi adalah menggantikan. Jadi metode subtitusi berarti menggantikan

satu variabel dengan variabel yang lain. Langkah-langkahnya adalah:

a. Mengubah salah satu persamaan dengan salah satu variabel dinyatakan

dalam variabel yang lain.

b. Mensubtitusikan persamaan yang baru didapat kedalam persamaan yang

lain.

Contoh:

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear x - 3 = 5 dan 2x +

5y = 21

Penyelesaian :
− 3 = 5 … . . (1)2 + 5 = 21 … . 2

Langkah-langkah penyelesaianya:

a) Mengubah salah satu persamaan dengan salah satu variabel dinyatakan

dalam variabel yang lain. Persamaan (1) diubah menjadi x = 3y + 5

mensubtitusikan persamaan baru yang didapat kedalam persamaan yang

lain. Persamaan x = 3y + 5 disubtitusikan kepersamaan (2) diperoleh :

2x + 5y = 21

2(3y + 5) + 5y = 21

6y + 10 + 5y = 21

11y + 10 = 21

11y = 11
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y = 1

b) Mensititusikan nilai x atau y yang diperoleh kesalahan satu persamaan

nilai y = 1 disubtitusikan kesalah satu persamaan diperoleh:

x = 3y + 5

x = 3(1) + 5

x = 3 + 5

x = 8

jadi, himpunan penyelesaian adalah {(8,1)}

3) Metode campuran (Eliminasi dan Subtitusi)

Metode campuran adalah suatu metode yang menggabungkan metode

eliminasi dan subtitusi. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian

dalam metode ini adalah:

a) Mengeliminasi salah satu variabel pada salah satu persamaan

b) Mensubtitusi nilai variabel yang diperoleh kesalah satu persamaan yang

diketahui

Contoh:

Tentukan himpunan penyelesaian dari system persamaan x + y = 6 dan 3y + y = 10

Penyelesaian :
+ = 6 … . (1)3 + = 10 … . (2)

Langkah - langkah penyelesaian adalah :

a) Mengeliminasi (menghilangkan) variabel x atau y
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b) Angka dari koefisien variabel yang akan dihilangkan harus sama atau

diupayakan sama.

x + y = 6

3y + y = 10

c) Jumlah dan kekurangan kedua persamaan yang diketahui agar koefisien

dari variabel yang akan dihilangkan bernilai nol: x + y = 6

3y + y = 10

-2x = -4

d) Mensubtitusi nilai x atau y yang telah diperoleh kesalah satu

persamaan. Subtitusi nilai x = 2 kesalah satu persamaan diperoleh

kesalah satu pahaman diperoleh

x+ y = 6

2 + y = 6

y = 4

Jadi, himpunan penyelesaian adalah {(2,4)}

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Tison Sinaga yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Dari hasil penelitian berdasarkan hasil upaya meningkatkan hasil

belajar dan aktivitas siswa , upaya meningkatkan hasil belajar dan aktivitas

siswa dalam menyelesaikan soal – soal mengalami peningkatan, hasil ini

penelitian menunjukan pada siklus I yang digunakan adalah pembelajaran

problem posing. Hasil akhir pada siklus I menunjukan adanya awal. Hal

ini didasarkan hasil tes menunjukkan : bahwa rata-rata hasil belajar siswa



29

belajar siswa adalah 61,11, dan aktivitas 74,82%. Pada akhirnya siklus II,

rata-rata belajar siswa menunjukkan perkembangan yang cukup berarti,

yaitu mencapai 77,03 dan aktivitas siswa mencapai 76,18%.

2. Juni Friska BR Tinjak yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Dari hasil penelitian ini menggunakan 1 jenis instrument yaitu post

test. Sebelum tes diuji cobakan kepada siswa terlebih dahulu dilakukan uji

validitas, reliabelitas, daya beda, dan tingkat kesukaran tes. Nilai rata-rata

post test pada kelas eksprimen adalah 72,67 dengan nilai terendah 51 dan

nilai tertinggi 93. Nilai rata-rata post test pada kelas control adalah 68,73

dengan nilai terendah 51 dan nilai tertinggi 87.

3. Talenta Hutasoit yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil kemampuan

adaptive reasoning matematika siswa kelas VII SMP PAB X Estate Medan

mengalami peningkatan setelah diajarkan dengan model problem posing

secara berkelompok pada materi bilangan bulat. Hal tersebut tampak dari

skor rataan hasil tes siswa setiap putaran yaitu rataan tes awal adalah 56,

putaran pertama (siklus I) adalah 62,18, dan rataan putaran kedua (siklus

II) adalah 71,77.
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C. Karangka Konseptual

Karangka konseptual adalah rangkaian –rangkaian logis yang dicapai untuk

mengarahkan jalan pemikiran dalam penelitian agar diperoleh letak masalah yang

tepat.Dalam suatu penelitian, krangka konseptual sangat dibuhkan untuk

menghindari perbedaan pandangan terhadap masalah yang dibicarakan.

pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan yang terprogram yang

diselenggarakan oleh guru untuk memberikan informasi kepada peserta didik guna

untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan matematika.

Pemahaman matematis merupakan kemampuan seorang menentukan dan

menjelaskan suatu masalah yang diperolehnya dengan menggunakan kata-kata

sendiri dan tidak sekedar menghafal saja. Dengan memiliki kemampuan

pemahaman, peserta didik akan mampu memberikan argumen-argumennya atau

menyampaikan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam informasi

yang diperolehnya.

berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu

permasalahan dengan menentukan sebanyak-banyaknya jawaban atau metode

penyelesaian yang mencerminkan adanya kedalaman pemahaman, keluwesan,

kelancaran dan kemampuan untuk membuat kesimpulan dengan baik dan

didukung oleh penalaran yang jelas.

Pendekatan pembelajaran structured problem posing adalah suatu

pendekatan pembelajaran matematika dimana siswa diminta untuk merumuskan,

membentuk dan mengajukan pertanyaan atau soal dari situasi yang disediakan.
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Situasi dapat berupa gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan

materi pembelajaran.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan karangka konseptual diatas, maka

hipotesis penelitian ini adalah :ada pengaruh pendekatan pembelajaran structured

problem posing terhadap kemampuan pemahaman matematis dan berpikir kreatif

matematika peserta didik di kelas X SMA N.5 Medan T.P. 2018/2019.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Alokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di SMA N.5 Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran

2018/2019.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang

lingkup dan waktu yang kita tentukan. Menurut (Arikunto, 2006:173)“Populasi

adalah keseluruhan subjek penelitian”.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh

peserta didik kelas X SMA N.5 Medan Tahun Pelajaran2018/2019 sebanyak 7

kelas.

2. Sampel

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Arikunto,

2006:174). Artinya setiap kelas mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan

sampel. Berdasarkan desain penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

maka penulis membutuhkan satu kelas sebagai sampel dalam penelitian yaitu

kelas X MIPA 3.
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Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple Random

Sampling, “contoh acak sederhana (simple Random Sampling) adalah contoh acak

dari suatu populasi tunggal atau dari salah satu lapisan populasi berlapis”

(Saefuddin, dkk, 2009:6). Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah peserta

didik kelas X SMA N.5 Medan Tahun Pelajaran 2018/2019.

C. Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah

pendekatan pembelajaran structured problem posing. Untuk mendapatkan

nilai X ini, yaitu pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan diukur

dengan menggunakan lembar observasi siswa.

2. Variabel Terikat (Y)

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah

kemampuan pemahaman matematis dan berpikir kreatif matematika

peserta didik. Untuk mendapatkan nilai Y diukur dengan menggunakan

post-test yaitu pada akhir pembelajaran dengan soal uraian.
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D. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan

adalah Posttest-Only Control Grup Design. Sampel terdiri dari satu kelompok,

yaitu kelas eksprimen. Perlakuan yang diberikan pada kelas eksprimen adalah

penggunaan pendekatan pembelajaran structured problem posing. Kemudian

diadakan post test dan mengambil kesimpulan dengan dibandingkan dengan rata-

rata sebelum treatment.

Tabel 3.1 Tabel Posttest Control Group Design

Kelompok Pre–Test Treatment Post Test

Eksperimen (R) - X T

Keterangan:

X = Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen, yaitu

kegiatanpembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran

structured problem posing.

T = Tes akhir yang diberikan pada kelas eksperimen di akhirpenelitian
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E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka prosedur yang ditempuh

sebagai berikut:

1. Tahap Pra penelitian, meliputi:

a. Survey lapangan (lokasi penelitian)

b. Identifikasi masalah

c. Membatasi masalah

d. Merumuskan hipotesis

2. Tahap Persiapan, meliputi:

a. Menentukan tempat dan jadwal penelitian

b. Menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan pembelajaran structuredproblem posing. Rencana

pembelajaran dibuat 3 kali pertemuan dimana 1 kali pertemuan

adalah 2 x 45 menit.

c. Menyiapkan alat pengumpul data, post-test, dan observasi

d. Menvalidkan instrument penelitian

3. Tahap Pelaksanaan, meliputi:

a. Melaksanakan pembelajaran/perlakuan dan observasi

Kelas diberikan materi dan jumlah waktu pelajaran dengan

pendekatan pembelajaran structuredproblem posingdibantu alat

peraga.Lembar observasi diberikan peneliti kepada observer

pada tahap ini untuk mengetahui keaktifan siswa dan

kemampuan guru, selama proses pembelajaran.
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b. Memberikan post-test pada kelas eksperimen

Tes ini diberikan setelah perlakuan selesai.

4. Tahap Akhir, meliputi:

a. Mengumpulkan data dari proses pelaksanaan.

b. Mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan

variabel yang telah ditentukan.

c. Melakukan analisis data dengan teknik statistik yang relevan.

d. Membuat laporan penelitian dan menarik kesimpulan

F. Alat Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap

mengenai hal-hal yang dikaji melalui penelitian, maka dalam penelitian ini ada

dua alat

pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Lembar observasi merupakan lembar yang berisi daftar aspek-

aspek pokok mengenai pengamatan terhadap peserta didik dan proses

pembelajaran. “Didalam penelitian psikologi, observasi atau disebut

pila dengan pengamatan, meliputi kegiatan permulaan perhatian

terhadap suatu objek dengan menggunakan  seluruh alat indra”

(Arikunto, 2006:156). Observasi ini digunakan untuk mengamati

seluruh kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran

berlangsung.
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2. Pemberian Tes

Menurut Amin Daien (dalam Arikunto, 2009 : 32) menyatakan

bahwa “tes adalah alata atau prosedur yang sistematis atau objektif

untuk memperoleh data-data atau keterangan – keterangan yang

diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan cepat

dan tepat”. Setelah materi pelajaran selesai diajarkan, maka peneliti

mengadakan tes kepada kelas eksperimen dengan tujuan untuk

mengetahui kemampuan pemahaman matematis dan berpikir kreatif

matematika peserta didik. Bentuk umum tes yang diberikan adalah

essay test (tes uraian).

G. Uji Coba Instrumen

Instrument penilaian berupa tes yang sudah disiapkan terlebih dahulu diuji

cobakan sebelum diberikan kepada peserta didik. Kemudian hasil uji coba di

analisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran.

Maka soal yang layak diujikan adalah soal yang dinyatakan valid, reliabel,

mempunyai daya pembeda dan tingkat kesukaran.

1. Validalitas Tes

Validitas tes soal berfungsi untuk melihat butir soal yang memiliki

validitas tinggi atau validitas rendah. Untuk menguji validitas tes maka

digunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar sebagai

berikut: Rxy =
.∑ (∑ )(∑ ).∑ (∑ ) [ ∑ (∑ ) ] (Sudjana,2012:369)
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Dengan keterangan:

rxy : Koefisien validitas

X : Jumlah skor item

Y : Jumlah skor total (seluruh item)

N : banyaknya siswa

Untuk menafsirkan keberartian harga validitas tiap soal maka harga rxy

tersebut dikonsultasikan denganharga kritik Rproduct Moment α = 5%,

jika rhitung > rtabel maka soal dikatakan valid.

KRITERIA VALIDITATAS

2. Reabilitas Tes

Reliabilitas adalah suatu ukuran apakah tes tersebut dapat dipercaya

dan bertujuan untuk melihat apakah soal yang diberikan tersebut dapat

memberikan skor yang sama untuk setiap kali digunakan.

Untuk perhitungan reliabilitas tes dengan menggunakan rumus alpha

sebagai berikut:r = − ∑ 


(Arikunto,2009: 109).

Dan rumus varians yang digunakan :

σ2=
∑ (∑ )

rxy Kriteria
0,80 ≤ rxy≤1,00 Sangat tinggi
0,60 ≤ rxy≤ 0,79 Tinggi
0,40 ≤ rxy≤ 0,59 Sedang
0,20 ≤ rxy≤ 0,39 Rendah
0,00 ≤ rxy≤ 0,19 Sangat rendah

rxy ≤ 0,00 Tidak valid
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keterangan:

r = reliabilitas yang dicari

k = banyaknya butir soal∑  = jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

 = varians total

Tabel 3.2 Kriteria untuk menguji reliabilitas

Kriteria Keterangan

0,00 ≤ rxy<0,20 Reliabilitas tes sangat rendah

0,20 ≤ rxy<0,40 Reliabilitas tes rendah

0,40 ≤  rxy< 0,60 Reliabilitas tes sedang

0,60 ≤ rxy< 0,80 Reliabilitas tes tinggi

0,80 ≤ rxy<1,00 Reliabilitas tes sangat tinggi

Kriteria pengujian : dengan taraf signifikan α= 5% dan db=n-2 jika r11>

rtabel maka soal cukup reliabelitas.

3. Taraf kesukaran

Taraf kesukaran merupakan kemampuan tes dalam menjaring banyak

subjek peserta yang dapat mengerjakan res dengan benar.Untuk menentukan

tingkat kesukaran dipergunakan criteria berikut. Soal kategori sukar apabila

yang dapat menjawab benar hanya sampaidengan 27% soal kategori sedang

apabila yang dapat menjawab benar antara 28% sampai dengan 72% soal

kategori mudah apabila yang dapat menjawan minimum 73%.

Untuk mengetahui beberapa persen siswa yang menjawab dengan

benar dinyatakan dengan rumus
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TK =
∑ ∑∗ x 100%

Dimana:

TK = taraf kesukaran∑ = jumlah skor siswa kelas atas∑ = jumlah skor siswa kelas bawah

= banyak subjek kelompok atas + kelompok bawah

= skor tertinggi

4. Daya pembeda

Arikunto (2008:211) menyatakan bahwa: “ daya pembeda soal adalah

kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”.

Rumus yang dipergunakan untuk mencari daya pembeda yaitu:

DP = ∑ ∑( )
Dimana:

DP = Daya pembeda

MA = Skor rata-rata kelompok atas

MB = Skor rata-rata kelompok bawah∑ = Jumlah rata-rata kelompok atas berkuadrat∑ = Jumlah rata-rata kelompok bawah kuadrat

NI = 27% x N
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Tabel 3.3 Kriteria Daya Pembeda

Daya Pembeda Evaluasi

DP ≥ 0,40 Sangat Baik

0,30 ≤ DP< 0,40 Baik

0,20 ≤ DP< 0,30 Kurang Baik

DP< 0,20 Buruk

Jika DPhitung > DPtabel, maka soal dapat dikatakan soal baik atau signifikan,

dapat menggunakan tabel determinan signifikan of statistic dengan dk = (NA-

1)+(NB-1). pada ataraf nyata α = 0,05.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diolah adalah kemampuan pemahaman

matematis siswa dan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada kelas

eksprimen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear

sederhana denagan persamaan regresi Y = a+bx. Untuk menguji signifikan atau

tidaknya pengaruh variable X terhadap Y maka digunakan taraf nyata 5% (α =

0,05) dengan derajat kebebasan (n-1). Sebelumnya melakukan uji tersebeut,

terlebih dahuludilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata skor

Menentukan rata-rata hitung untuk masin-masing variable dengan

rumus: ̅ = ∑
(Sujana,2012:67)
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Dengan Keterangan :̅ = Mean∑ = Jumlah aljabar X

N= Jumlah responden

2. Menghitung Standard Deviasi

Standard deviasi dapat dicari dengan rumus:

(Sudjana,2012:94)

Dengan keterangan:

SD = Standart Deviasi

N = Jumlah responden∑ = Jumlah skorntotal distribusi x∑ = Jumlah kuadrat skor total distribusi x

3. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu

distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan

pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan yaitu uji parametrik dan uji

nonparametrik. Jika data yang dimiliki berdistribusi normal, maka kita

dapat melakukan teknik statistik parametrik. Akan tetapi jika asumsi

distribusi normal data tidak terpenuhi, maka teknik analisisnya harus

menggunakan statistik nonparametrik. Penentuan apakah data tersebut
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berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan pengujian asumsi

normalitas data dengan menggunakan beberapa teknik statistik. Dalam hal

ini diasumsikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal sehingga

teknik analisis yang digunakan statistik parametrik. Berdasarkan pendapat

Sudjana (2012 : 466) yaitu: untuk mengetahui normalitas data dilakukan

uji Liliefors. Hipotesis nol tentang kenormalan data adalah sampel tersebut

berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk pengujian hipotesis

hipotesis nol ditempuh prosedur data sebagai:

a. Pengamatan , , ..., dijadikan bilangan baku , , ..., dengan

menggunakan rumus = ( x dan s masing-masing marupakan rata-rata

dan simpangan baku sampel).

b. Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku,

kemudian dihitung peluang F ( ) = P (z ≤ ).

c. Selanjutnya dihitung proporsi , , yang lebih kecil atau sama dengan

. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S( ), maka S( ) =

, ,…,
d. Hitung selisih F ( ) = P (z ≤ ) kemudian tentukan harga mutlaknya.

Mengambil harga mutlak yang paling besar antara tanda mutlak hasil

selisih F ( ) –S( ), harga terbesar ini disebut , kemudian harga

dibandingkan dengan harga yang diambil dalam daftar kritis uji

Liliefors dengan taraf α = 0,05 kriteria pengujian adalah terima data

berdistribusi normal jika > , dalam hal lainnya hipotesis ditolak.



44

4. Teknik Analisis Data

a) Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini uji linieritas regresi digunakan untuk

mengetahui pengaruh problem based learning terhadap kemampuan

komunikasi matematispeserta didik, untuk itu perlu ditentukan

persamaan regresinya untuk menggambarkan hubungan kedua

variabel tersebut. Jika kedua variabel mempunyai hubungan yang

linier maka rumus yang digunakan (dalam Sudjana, 2012 : 315) yaitu:

Y = a + bX
= ∑ ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )
Dengan Keterangan:

= variabel terikat

X= variabel bebas

a dan b= koefisien regresi

b) Menghitung Jumlah Kuadrat

Untuk nilai = dipakai untuk menguji tuna cocok regresi

linier. Dalam hal ini tolak hipotesis model regresi linier jika Fhitung F

(1-α);(n-2), dengan taraf signifikan α = 5%. Untuk F yang digunakan

diambil dk pembilang = (k – 2) dan dk penyebut (n - k).
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Tabel 3.4 ANAVA
Sumber
Varians

Db Jumlah
Kuadrat

Rata-rata
Kuadrat

F

Total N JKT RKT -

Regresi (α)
Regresi (b|a)

Redusi

1

1

N – 2

JKreg a

JKreg (β/α)
JKres

JKreg a

= JKreg (β/α) =
Tuna Cocok
Kekeliruan

k – 2

N – K
JK(TC)
JK(E) =

Dengan keterangan:

1) Untuk menghitung Jumlah Kuadrat ( ) dengan rumus:

=
2) Menghitung Jumlah Kuadrat Regresi a ( ) dengan rumus:

= (∑ )
3) Menghitung Jumlah Kuadrat Regresi b|a ( ( | )) dengan rumus:

| = − (∑ )( ∑ )
4) Menghitung Jumlah Kuadrat Residu ( ) dengan rumus:

= − −
5) Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Regresi b/a ( ) dengan

rumus:

( ) = ( | )



46

6) Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Residu ( ) dengan

rumus: =
7) Menghitung Jumlah Kuadrat Kekeliruan Eksperimen ( ) dengan

rumus:

= − (∑ )
8) Menghitung Jumlah Kuadrat Tuna Cocok model linier

( ) dengan rumus: = −
c) Kelinieran Regresi

1) Untuk menentukan apakah suatu data linear atau tidak dapat

diketahui dengan menghitung Fhitung dan dibandingkan dengan

nilaiFtabel.

=
Dengan taraf signifikan  = 5%. Untuk Ftabel yang digunakan

diambil dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k).

2) Prosedur uji statistiknya sebagai berikut:

Ho: Terdapat hubungan yang linier pendekatan pembelajaran

structured problem posing terhadap kemampuan

pemahaman matematis dan berpikir kreatif

matematikapeserta didik.
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Ha: Tidak terdapat hubungan yang linier pendekatan

pembelajaran stuctured problem posing terhadap

kemampuan pemahaman matematisdan berpikir kreatif

matematika peserta didik.

3) Dengan kriteria pengujian:

Terima H0, jika Fhitung> Ftabel

Terima Ha, jika Fhitung < Ftabel

d) Uji Keberartian Regresi

Prosedur uji statistiknya sebagai berikut:

1)    Formulasi hipotesis penelitian H0 dan Ha

H0: Tidak ada keberartian regresi antara penggunaan pendekatan

structured problem posing terhadap kemampuan pemahaman

matematis dan berpikir kreatif matematika peserta didik.

Ha: Terdapat keberartian regresi antara penggunaan pendekatan

structured problem posing terhadap kemampuan pemahaman

matematis dan berpikir kreatif matematika peserta didik.

Taraf nyata (α) atau taraf signifikan yang digunakan 5% atau

0.05.

2)    Kriteria Pengujian Hipotesis yaitu:

H0 : diterima apabila Fhitung  Ftabel
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Ha : diterima apabila Fhitung ≥ Ftabel

3)    Nilai uji statistik (nilai F0)

Fhitung= (Sudjana, 2012: 327)

Dimana: = Varians regresi= Varians Residu

4)    Membuat kesimpulan H0 diterima atau ditolak.

e) Koefisien Korelasi

Setelah uji prasyarat terpenuhi, maka dapat dilanjutkan uji

koefisien korelasi untuk mengetahui hubungan pendekatan structured

problem posingterhadap kemampuan komunikasi matematis dan

berpikir kreatif matematika peserta didik dengan rumus korelasi

product moment.

= ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ − (∑ ) } { ∑ − (∑ ) }
Dengan keterangan:

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

= Koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total

N = Banyaknya peserta didik
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Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan

variabel Y dapat diterangkan berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi

dari Guilford Emperical Rulesi yaitu:

Tabel 3.5 Tingkat Keeratan Hubungan Variabel X  dan Variabel Y

Nilai Korelasi Keterangan

0,00 r < 0,20 Hubungan sangat lemah

0,20 ≤ r < 0,40 Hubungan rendah

0,40≤ r < 0,70 Hubungan sedang/cukup

0,70 ≤ r < 0,90 Hubungan kuat/ tinggi

0,90 ≤ r < 1,00 Hubungan sangat kuat/ sangat tinggi

f) Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Prosedur uji statistiknya sebagai berikut :

1)   Formulasi hipotesis

H0 : Tidak terdapat hubungan yang kuat dan berarti antara

pendekatan structured problem posing terhadap

kemampuan pemahaman matematis dan berpikir kreatif

matematika peserta didik

Ha : Terdapat hubungan yang kuat dan berarti antara

penggunaan pendekatan structured problem posing

terhadap kemampuan pemahaman matematis dan berpikir

kreatif matematika peserta didik
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2)   Menentukan taraf nyata (α) dan t tabel

Taraf nyata yang digunakan adalah 5%, dan nilai t tabel memiliki

derajat bebas (db) = (n - 2).

3)   Menentukan kriteria pengujian

Terima Ho, jika FHitung< FTabel

Terima Ha, jika FHitung> FTabel

4)   Menentukan nilai uji statistik (nilai t)

= − 21 −
Dengan keterangan:

: Uji t hitung

: Koefisien korelasi

: Jumlah siswa

5)    Menentukan kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.

g) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau

seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
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= ∑ (∑ )( ∑ )∑ (∑ ) 100% (Sudjana, 2012:370)

dimana :

r2 : koefisien determinasi

b : koefisien arah

h) Korelasi Pangkat

Jika data berdistribusi tidak normal maka digunakan korelasi

pangkat dengan rumus:= 1 − ∑( ) , (Sudjana, 2012 : 455)

Keterangan:

r’= Korelasi pangkat (bergerak dari -1 sampai dengan +1)

b = Beda

n = Jumlah data
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