
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat SD

sampai sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi. Sampai saat ini

matematika masih dianggap mata pelajaran yang sulit, membosankan, bahkan

menakutkan. Anggapan ini mungkin tidak berlebihan. Selain mempunyai sifat

yang abstrak, matematika juga memerlukan pemahaman konsep yang baik,

karena untuk memahami konsep yang baru diperlukan prasyarat pemahaman

konsep sebelumnya.

Dalam pembelajaran matematika, pemahaman konsep matematis sangat

penting bagi siswa. Menurut Sudijono (dalam Dewiatmini 2010:1) “pemahaman

adalah mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat”. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu konsep apabila ia dapat

memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan

menggunakan bahasa atau kata-katanya sendiri. Konsep matematika berkaitan

satu dengan yang lain, sehingga untuk mempelajarinya harus runtut dan

berkesinambungan. Jika siswa memahami konsep-konsep matematika, maka

akan memudahkan mereka dalam mempelajari konsep-konsep matematika

berikutnya yang lebih kompleks. Masih rendahnya hasil belajar matematika

siswa mengindikasikan penguasaan konsep matematika siswa masih sangat

lemah. Misalnya dalam bidang geometri. Nur’aeni (2008) mengatakan bahwa:



geometri merupakan cabang ilmu matematika yang paling sulit karena

membutuhkan pemahaman dan penalaran konsep yang baik. Materi geometri

bersifat visual dan imajinasi; artinya materi matematika yang representasinya

visual, dan lebih menekankan kemampuan menganalisis objek secara tidak

nyata. Siswa umumnya kurang bisa mengkomunikasikan pikirannya secara

runtut, pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang diajarkan masih

sangat rendah.

Berdasarkan  hasil tes dan evaluasi Program for International Student

Assessment (PISA) di bawah Organization Economic Cooperation and

Development (OECD)  pada tahun 2015,  performa siswa-siswi Indonesia masih

tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia

untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari

69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-rata skor Indonesia tersebut tidak

berbeda jauh dengan hasil tes dan survey PISA terdahulu pada tahun 2012 yang

juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. Tersirat

kekhawatiran kita tentang kemampuan daya saing kita pada masa yang akan

datang. Selain itu, pada tahun 2015  TIMS (Trends in Mathematic and Science

Study) sebuah riset internasional untuk mengukur kemampuan anak-anak kelas 4

dan kelas 8 di bidang matematika dan IPA,  lagi-lagi Indonesia berada di urutan

bawah dengan skor matematika 397, yang menempatkan Indonesia di nomor 45

dari 50 negara. Selain itu, data hasil Ujian Nasional (UN) dari tahun ke tahun

mengalami penurunan. Misalnya saja SMP N 13 Medan yang mana salah satu



SMP di kota Medan. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan.

Berikut datanya:

Tabel 1.1 Data Hasil Ujian SMP N 13 Medan

Mata Pelajaran Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2015

Bahasa Indonesia 64,82 81,20 85,63

Bahasa Inggris 55,82 86,46 86,95

Matematika 66,08 79,24 73,76

IPA 60,99 83,16 82,46

Rata-rata 61,93 82,52 82,20

IIUN 71,63 62,67 37,86

Sumber: Puspendik (www.puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un)

Di sisi lain, kreativitas guru dalam membelajarkan siswa juga adalah

suatu hal yang penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Fathurrahman

(2010: 55) mengungkapkan bahwa makin tepat metode yang digunakan oleh

guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan

pembelajaran. Rendahnya hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kurangnya

kreativitas guru dalam memilih model atau metode pembelajaran yang cocok

untuk membelajarkan siswa. Sebagai contoh data hasil belajar matematika pada

materi Sistem Koordinat SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu yang masih

tergolong rendah seperti berikut.

Tabel 1.2 Data hasil belajar siswa materi Sistem Koordinat SMP Satu Atap
Negeri 2 Onanrunggu tahun ajaran 2016/2017

No NAMA
NILAI UN

Tugas UTS UAS N. Akhir

1 Adelima Hutabalian 52 30 27.5 36.5



No NAMA
NILAI UN

Tugas UTS UAS N. Akhir

2 Afrika Sinaga 46 30 32.5 36.16

3 Andre Parhusip 64 24 35 41

4 Artha Priska Sibagariang 60 28 45 44.33

5 Cemaria Talia Sonata Sinaga 34 32 35 33.67

6 Dahlia Septiana Hutabalian 54 28 32.5 38.17

7 Dapit Hasudungan Lumbantungkup 52 48 35 45

8 Darsono P. Hutabalian 62 34 37.5 44.5

9 Dasmaria Parhusip 60 24 35 39.67

10 Dion Santoso Hutabalian 58 46 42.5 48.83

11 Eka Novia Lumbantungkup 50 30 32.5 37.5

12 Elsa Manora Nainggolan 54 36 40 43.33

13 Elsaday Siahaan 68 32 22.5 40.83

14 Firman Efensius Hutabalian 60 32 50 47.33

15 Frederika Jelita Sirumapea 64 44 55 54.33

16 Herianto Parhusip 54 48 47.5 49.83

17 Hotlan Sinaga 62 44 37.5 47.83

18 Juniara Sibatuara 46 32 50 42.67

19 Juster Rio Hutabalian 40 36 25 33.67

20 Kristian Gunawan Sibatuara 46 32 25.5 34.5

21 Kristina Sirumapea 66 30 37.5 44.5

22 Lando Saut Tua Situmorang 54 38 30 40.67

23 Martinus Hutabalian 50 28 35 37.67

24 Natanael Parhusip 28 36 27.5 30.5

25 Ramauli Sibatuara 48 40 22.5 36.83

26 Robert Albert Frandy Hutabalian 62 38 40 46.67

27 Romauli Lumbantungkup 66 34 30 43.33

28 Samuel Fauji Sitohang 52 24 32.5 36.17

29 Sancus Ferianto Hutabalian 54 32 37.5 41.17

30 Sandi Rumahombar 58 36 30 41.33

31 Sardi Parulian Situmorang 53 42 40 45

32 Tiara Bella Kasih Samosir 36 28 40 34.67



No NAMA
NILAI UN

Tugas UTS UAS N. Akhir

33 Yeni Cristina Sitohang 42 32 40 38

RATA-RATA 41.09

Ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab rendahnya hasil belajar

siswa yang berakibat terhadap mutu pendidikan di indonesia. Menurut Wood

(dalam Untari, 2014) bahwa beberapa karakteristik kesulitan siswa dalam belajar

matematika adalah sebagai berikut: (1) kesulitan membedakan angka, simbol-

simbol, serta bangun ruang, (2) tidak sanggup mengingat dalil-dalil matematika,

(3) menulis angka tidak terbaca atau dalam ukuran kecil, (4) tidak memahami

simbol-simbol matematika, (5) lemahnya kemampuan berpikir abstrak, (6)

lemahnya kemampuan metakognisi (lemahnya kemampuan mengidentifikasi

serta memanfaatkan algoritma dalam memecahkan soal-soal matematika).

Senada dengan itu, Hadi (2007:408-419) mengatakan bahwa:

Dalam beberapa pengalaman belajar mengajar, seringkali pembelajaran
matematika lebih berpusat pada guru (teacher-centered), sementara
siswa jadi lebih pasif. Sebagian besar siswa hanya menghafal rumus
tanpa mengetahui alur penyelesaian atau rumus awal yang dijadikan
dasar dari permasalahan yang diberikan. Terlebih lagi jika mereka
diberikan soal dengan sedikit variasi yang membutuhkan penalaran
lebih, hanya beberapa siswa yang mampu menjawab dengan benar,
itupun siswa yang tergolong pandai di kelasnya.

Dari beberapa uraian permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika

di atas, perlu adanya tindakan yang relevan dan efektif untuk mengatasi sebab

akibat dari masalah tersebut. Selain kemauan belajar dari diri siswa, pemilihan

metode pembelajaran yang tepat oleh pendidik sangat diperlukan untuk

mengatasi permasalahan yang terjadi.

Widiyanto (2008:2) mengungkapkan bahwa:

Sumber: Arsip SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu



Model pembelajaran matematika yang efektif dan menarik adalah model
pembelajaran yang memiliki nilai relevansi dengan pencapaian daya
matematika, memberi peluang untuk bangkitnya kreativitas, mampu
mengembangkan suasana belajar mandiri dan sejauh mungkin
memanfaatkan momentum kemajuan teknologi khususnya fungsi
teknologi informasi.

Berdasarkan pendapat di atas, keefektifan suatu model pembelajaran matematika

adalah jika pembelajaran yang dilakukan dapat membuat siswa menemukan dan

mengembangkan konsep yang dipelajari, membangkitkan kreativitas siswa dan

mengarahkan siswa untuk belajar secara mandiri. Ada banyak model maupun

pendekatan pembelajaran yang telah dikembangkan untuk dapat diterapkan oleh

guru dalam mencapai tujuan tersebut.

Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah

pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dengan cara belajar

siswa aktif. Pembelajaran matematika Realistik juga digunakan untuk

memperkenalkan konsep dan ide matematika kepada siswa. Zulkardi (2005)

(dalam Supardi U.S 2012:245) mengatakan bahwa:

PMR adalah Pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang
real bagi siswa, menekankan keterampilan process of doing
mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumemtasi atau
berpendapat dengan teman kelas sehingga mereka dapat menemukan
sendiri (student inventing sebagai kebalikan dari teacher-centered) dan
pada akhirnya menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah,
baik secara individu maupun kelompok.

Dengan berdiskusi siswa dapat berpikir kritis, saling menyampaikan

pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling

membantu belajar,  saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun

teman lain, mengekspresikan dirinya secara bebas, menyumbangkan pikirannya

untuk memecahkan masalah bersama. Dengan kondisi siswa yang kurang



mampu dalam memahami konsep matematika, maka pendekatan Pembelajaran

Matematika Realistik (PMR) diharapkan mampu meningkatkan semangat siswa

dalam memahami konsep matematis pada materi Sistem koordinat sekaligus

mempermudah mereka dalam belajar menyelesaikan masalah matematis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut:

1. Rendahnya hasil belajar siswa.

2. Rendahnya mutu pendidikan dalam bidang matematika di Indonesia yang

dilihat dari beberapa hasil tes yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

penyelenggara internasional.

3. Kurangnya kreativitas guru dalam memilih metode atau model

pembelajaran yang sesuai untuk membelajarkan siswa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada usaha perbaikan atau

sebuah tindakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Matematika

Realistik (PMR) dalam pembelajaran matematika untuk siswa kelas VIII SMP

Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu T.P. 2018/2019.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah penerapan

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa pada pokok bahasan Sistem Koordinat

untuk siswa kelas VIII SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu T.P. 2018/2019?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

menerapkan sekaligus mendeskripsikan pelaksanaan Pembelajaran Matematika

Realistik (PMR) sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa pada pokok bahasan Sistem Koordinat untuk siswa kelas VIII

SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat diterapkan

pada materi Sistem Koordinat terhadap kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa.

2. Manfaat praktis



a. Bagi guru, adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Membantu

dalam memilih dan menentukan alternatif metode pembelajaran apa

yang sebaiknya digunakan dalam proses pembelajaran agar sasaran

pencapaian pemahaman konsep matematika benar-benar tepat dan

efektif.

b. Bagi siswa, adalah untuk membantu siswa-siswi SMP dalam

memahami suatu konsep matematika. Membantu dan melatih siswa

agar terbiasa membiasakan diri dalam kerja kelompok, dengan

berdiskusi dapat berpikir kritis dan bernalar, saling menyampaikan

pendapat dan menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah

bersama.

c. Bagi peneliti, manfaatnya adalah:

1) Sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang

diperoleh di bangku kuliah.

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam kegiatan

pembelajaran matematika.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik adalah murid yang belum dewasa serta memiliki potensi dasar

yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan secara fisik, psikis, sosial dan

religi melalui proses pendidikan baik dilakukan di lingkungan keluarga,



sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sehingga potensi yang

dimilikinya menuju ke arah yang lebih sempurna.

2. Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah suatu teori

pembelajaran dalam pendidikan matematika yang berdasarkan pada ide

bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika harus

dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari siswa

sebagai suatu sumber pengembangan dan sebagai area aplikasi melalui

proses matematisasi baik horizintal maupun vertikal.

3. Kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kemampuan yang

dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya

dengan menggunakan bahasanya sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, yang

mana tindakan belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri. Dimyati dan

Mudjiono (2009:7) mengatakan bahwa:

Siswa adalah penentu terjadinya proses belajar. Berhasil atau gagalnya
pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung kepada proses belajar dan
mengajar yang dialami siswa dan pendidik baik ketika siswa itu di
sekolah maupun di lingkungan keluarganya sendiri.

Selain itu ada juga pendapat Daryanto (2013:61) yang mengungkapkan bahwa:

Belajar adalah mengalami, mengalami berarti mengahayati suatu
peristiwa yang akan menimbulkan respon-respon tertentu dari pihak
murid. Pengalaman yang berupa pelajaran akan menghasilkan perubahan
(pematangan, pendewasaan) pola tingkah laku, perubahan dalam sistem
nilai, di dalam perbendaharaan konsep-konsep (pengertian) serta didalam
kekayaan informasi.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa belajar merupakan

suatu proses yang dialami siswa. Proses disini, yaitu siswa tersebut mengalami

suatu peristiwa yang membuat siswa tersebut berubah, baik dari tingkah laku

maupun pemikiran.



2. Belajar Matematika

Banyak orang yang memandang bahwa matematika sebagai bidang studi

yang paling sulit. Meskipun demikian,semua orang harus mempelajarinya

karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.

Seperti halnya bahasa, membaca, dan menulis, kesulitan matematika harus

diatasi sedini mungkin. Kalau tidak, siswa akan mengahadapi banyak masalah

karena hampir semua bidang studi memerlukan matematika yang sesuai.

Banyaknya siswa berkesulitan belajar matematika. Penyebabnya adalah

kurangnya kesiapan untuk mempelajari bidang studi tersebut, diperlukannya

banyak waktu dan tenaga untuk membangun kesiapan belajar agar siswa tidak

banyak mengalami masalah dalam bidang studi matematika.

Matematika ini umumnya bersifat abstrak atau tidak nyata, karena terdiri

dari simbol-simbol. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Faizi, (2013:71)

yaitu bahwa:

Sedapat mungkin matematika diajarkan dengan cara dilihat, dipegang,
dimainkan, digambar dan  diucapkan, lalu dituliskan. Pengalaman
melakukan pembelajaran secara nyata ini sangat membantu anak dalam
membentuk abstraksi yang dibutuhkan dalam memahami matematika.

Selain itu matematika juga perlu diajarkan, seperti yang dikemukakan

oleh Cockrof dalam Mulyono (2009:253) yang berpendapat bahwa:

Matematika perlu diajarkan kepada siswa dan semua harus diterapkan
dalam kehidupan nyata siswa karena semua itu banyak manfaatnya. Kita
perlu belajar matematika karena: (1) selalu digunakan dalam segala segi
kehidupan; (2) Semua bidang studi memerlukan ketrampilan matematika
yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan
jelas; (4) dapat digunakan dalam menyajikan informasi dalam berbagai
cara; (5) meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian dan



kesadaran keruangan; (6) memberikan kepuasan terhadap usaha
memecahkan masalah yang menantang.

Dari kutipan diatas jelas bahwa belajar matematika sangat diperlukan,

karena mempunyai banyak fungsi. Matematika sangat diperlukan dalam

memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pembelajaran Matematika Realistik

Pembelajaran matematika realistik dikembangkan berdasarkan pemikiran

Hans Freudental yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas

insani (human activities) dan harus dikaitkan dengan realitas. Pendidikan

realistik matematik dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970-an dengan

berlandaskan pada filosofi matematika sebagai suatu aktivitas manusia.

Pendidikan matematika realistik juga sudah ada di Indonesia seperti yang di

ungkapkan Aryadi (2012:3) yaitu bahwa:

Pendidikan matematika realistik sudah mulai diterapkan di indonesia
dengan nama Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) sejak
tahun 2001. PMRI dikembangkan oleh institut pengambangan PMRI
(IPMRI), yang diketuai oleh Prof. Dr. R. K. Sembiring, dengan
melibatkan empat universitas di Indonesia, yaitu: Universitas Pendidikan
Indonesia Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata
Dharma-Yogyakarta,  dan Universitas Negeri Surabaya.

Sejak Tahun 1971, institut Freudental mengembangkan suatu pendekatan

teoritis terhadap pembelajaran matematika yang dikenal dengan RME (Realistic

Mathematic Education). Konsep matematika muncul dari proses matematisasi

yaitu dimulai dari penyelesaian yang berkaitan dengan konteks (context-

solution). Peserta didik secara perlahan mengembangkan alat pemahaman

matematik ketingkat formal. Model-model muncul dari aktivitas matematik



peserta didik dapat mendorong terjadinya interaksi dikelas, sehingga mengarah

pada level berfikir matematik yang lebih tinggi.

Adapun pendapat Mastur Faizi (2012:139) yang mengatakan bahwa:

Pembelajaran matematika dikemas dengan berorientasi pada lingkungan
sekitar. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah RME
(Realistic Mathematic Education) yaitu : melibatkan dan mengaitkan
lingkungan sekitar, pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-
hari, serta menjadikan matematika aktivitas siswa. Siswa diajak berfikir
cara menyelesaikan masalah yang pernah dialami.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa pembelajaran matematika dikemas

sedemikian rupa dengan berorientasi kepada lingkungan hidup. Matematika

mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan

sehari-hari dan siswa dituntut untuk mengaitkannya dengan pembelajaran

matematika tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan

adalah model pembelajaran matematika realistik yang mana pembelajaran ini

berhubungan dengan masalah yang real.

1. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik

Treffer(dalam Streefland 1991:24) merumuskan lima karakteristik

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik, yaitu:

a. Penggunaan Konteks

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal

pembelajaran matematika. Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan

secara aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil

eksplorasi bertujuan untuk menemukan jawaban akhir dan juga untuk

mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Manfaat lain dari konteks



ini adalah meningkatkan motivasi dan ketertarikan belajar matematika

siswa.

b. Penggunaan Model untuk matematisasi progresif

Model ini digunakan sebagai strategi pemecahan masalah yang dihadapi

siswa dengan cara mengubah masalah real menjadi permasalaha

matematika. Dalam pemodelan ini diharapkan siswa dapat menemukan

hubungan antara bagian-bagian masalah real dan mentransfernya ke dalam

model matematika melalui penskemaan, perumusan serta pemvisualisasian.

c. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak diberikan

kepada siswa sebagai suatu produk yang siap dipakai tetapi sebagai konsep

yang dibangun oleh siswa maka dalam pendidikan matematika realistik

siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Hasil kerja dan kontruksi siswa

selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangan konsep matematika.

Karakteristik  ini tidak hanya bermanfaat dalam membantu siswa

memahami konsep matematika, tetapi juga sekaligus mengembangakan

aktivitas dan kreativitas siswa.

d. Interaktivitas

Proses belajar seseorang bukan hanya proses individu melainkan juga

secara bersamaan merupakan suatu proses sosial. Pemanfaatan interaksi

dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam mengembangkan

kemampuan kognitif dan afektif siswa secara simultan. Pendidikan realistik

juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Suatu



proses belajar akan menjadi lebih efektif dan efisien jika para pembelajar

saling mengkomunikasikan ide melalui interaksi sosial.

e. Keterkaitan

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak

konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Pendidikan matematika

realistik menempatkan keterkaitan antarkonsep matematika sebagai hal

yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Dengan

keterkaitan ini diharapkan pembelajaran matematika bisa mengenalkan dan

membangun lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan.

2. Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik

Implementas Pembelajaran Matematika Realistik di Indonesia harus

dimulai dengan mengadaptasi PMR sesuai dengan karakteristik dan budaya

bangsa indonesia. Menurut Suharta (2005) bahwa implementasi PMR di kelas

meliputi tiga fase:

1. Fase Pengenalan

Pada fase pengenalan, guru memperkenalkan masalah realistik dalam

pembelajaran matematika kepada seluruh siswa serta membantu untuk

membantu pemahaman masalah. Pada fase ini sebaiknya ditinjau ulang

semua konsep-konsep yang berlaku sebelumnya dan diusahakan untuk

mengaitkan masalah yang dikaji saat itu ke pengalaman siswa sebelumnya.

2. Fase Eksplorasi

Pada fase eksplorasi, siswa dianjurkan bekerja secara individual,

berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Pada saat siswa sedang bekerja,



mereka mencoba membuat model situasi masalah, berbagi pengalaman atau

ide, membuat dugaan. Selanjutnya dikembangkan model pemecahan

masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan pada pengetahuan informal

dan formal siswa.

3. Fase meringkas

Peranan siswa dalam fase ini sangat penting seperti mengajukan dugaan,

pertanyaan kepada yang lain, bernegosiasi, alternatif-alternatif pemecahan

masalah, memberikan alasan. Memperbaiki model dan dugaan mereka dan

juga membuat keterkaitan. Sebagai hasil diskusi, siswa diharapkan

menemukan konsep-konsep awal atau matematika formal sesuai dengan

tujuan materi.

3. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik

Menurut Fauzi (dalam Wijaya, 2012:31) mengemukakan bahwa

langkah-langkah di dalam proses pembelajaran matematika dengan pendekatan

PMR sebagai berikut:

1. Langkah pertama

Memahami masalah kontekstual yaitu guru memberikan masalah

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk

memahami masalah tersebut. Jika dalam memahami masalah siswa

kesulitan maka guru akan menjelaskan situasi dan kondisi sosial dengan

cara memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya saja.



2. Langkah kedua

Menyelesaikan masalah kontekstual yaitu siswa secara individu atau

kelompok mampu menyelesaikan masalah dengan cara mereka masing-

masing.

3. Langkah ketiga

Membandingkan dan mendiskusikan jawaban yaitu guru

menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk

membandingkan jawaban dari permasalahan kontekstual secara

berkelompok. Siswa dilatih mengeluarkan ide-ide.

4. Langkah keempat

Menyimpulkan yaitu guru meminta siswa menyimpulkan prosedur

pengerjaan masalah.

Berdasarkan langkah-langkah PMR di atas, maka langkah operasional

yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menyuruh setiap kelompok untuk mengerjakan proyek berupa alat peraga

untuk membantu pemahaman terhadap masalah kontekstual yang akan

diberikan.

2. Meminta siswa untuk memahami masalah kontekstual yang terdapat pada

LKS secara individu.

3. Memberikan penjelasan terbatas (petunjuk seperlunya) bagian yang sulit

dipahami oleh siswa.



4. Menginstruksikan siswa untuk menyelesaikan masalah kontekstual setelah

siswa memahami masalah tersebut.

5. Memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan penuntun agar siswa

memperoleh penyelesaian soal tersebut. Penyelesaian masalah disini masih

bersifat individu.

6. Meminta siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban yang

telah diperoleh secara individu.

7. Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing

kelompok.

8. Meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan pelajaran kemudian

mengukuhkan kesimpulan yang diungkapkan beberapa siswa tersebut.

4. Kelebihan pembelajaran matematika realistik

Menurut Suwarsono (dalam Hobri, 2009:173-174) kelebihan Pendekatan

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah sebagai berikut :

a. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas

dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika

dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan matematika pada umumnya

bagi manusia.

b. Pembelajaran ini memberikan pengertian yang jelas dan operasional

kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang di

konstruksi dan di kembangkan sendiri oleh siswa tidak hanya oleh

mereka pakar dalam bidang tersebut.



c. Pembelajaran ini memberikan pengertian yang jelas bahwa cara

penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus

sama antara orang yang satu dengan yang lain.Setiap orang bisa

menggunakan caranya sendiri, asalkan orang tersebut bersungguh-

sungguh.

d. Proses pembelajaran dalam matematika merupakan sesuatu yang utama

dan untuk mempelajari matematika, orang harus mempelajari itu dan

berusaha untuk menemukan konsep matematika sendiri dengan bantuan

pihak lain yang lebih tau.

e. Pembelajaran ini menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif, siswa berani

mengungkatkan ide-ide atau pendapat yang dapat

dipertanggungjawabkan serta berani bertanya kepada guru dan temannya

dan dalam menjawab soal siswa terbiasa memberi alasan untuk jawaban.

f. Pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika tinggi, sebab

konsep tersebut ditemukan sendiri oleh siswa dengan bantuan guru.

g. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran matematika, sebab

masalah yang diselesaikan berkaitan langsung dengan masalah dalam

kehidupan sehari-hari. Ini mengakibatkan tingkat motivasi dan kesukaan

siswa terhadap matematika menjadi tinggi.

5. Kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik

Selain kelebihan-kelebihan seperti yang diungkapkan di atas, terdapat

juga kelemahan-kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) yang

oleh Suwarsono (dalam Hobri, 2009:175-176) yaitu sebagai berikut:



a) Upaya untuk mengembangkannya tidak mudah dan membutuhkan waktu

yang lama untuk mempraktekkannya.

b) Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat tidak

selalu mudah untuk setiap topik yang akan dipelajari, terlebih lagi soal-

soal tersebut harus disesuaikan dengan berbagai macam cara.

c) Bagi kelas yang jumlah siswanya besar, guru kesulitan dalam mengamati

dan memberi bantuan kepada siswa yang kesulitan belajar.

Walaupun terdapat kekurangan dalam pembelajaran matematika

realistik, itu hanya bersifat sementara. Kekurangan-kekurangan itu bisa diatasi

apabila pembelajaran ini sering diterapkan. Dan hal  ini juga tergantung kepada

upaya dan kemauan guru,siswa dan personal pendidikan lainnya.

Cara mengatasi kelemahan pembelajaran matematika realistik dapat

dilakukan dengan upaya antara lain:

a. Modifikasi semua siswa dalam setiap pembelajaran

b. Memberikan bimbingan kepada siswa yang memerlukan

c. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk menemukan dan

memahami konsep.

d. Menggunakan alat peraga yang sesuai sehingga dapat membantu proses

berfikir    siswa dalam pembelajaran matematika realistik.

C. Pengertian Pemahaman Konsep

Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan

yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman



belajarnya. Kemampuan pemahaman ini merupakan hal yang sangat mendasar,

karena dengan pemahaman akan dapat mencapai pengetahuan prosedur.

Sudirman(2010:43) berpendapat bahwa: “Pemahaman (Understanding) dapat

diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran”. Virlianti (dalam Kusumaningtyas,

2011:26) juga berpendapat bahwa:

Pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami oleh
peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu
menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat
mengeksplorasi kemungkinan yang terkait. Setiap materi pembelajaran
matematika berisi sejumlah konsep yang harus disukai siswa. Dan
konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk
menggolongkan sekumpulan objek.

Berdasarkan pengertian pemahaman diatas, penulis menyimpulkan

pemahaman adalah suatu cara yang sistematis dalam memahami dan

mengemukakan tentang sesuatu yang diperoleh.

3. Pemahaman Konsep Matematika

Pemahaman konsep sangat penting, karena dengan penguasaan konsep

akan memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap

pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep agar siswa

memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain

seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah.

Penguasan konsep merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga

dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan

pelajaran dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa

menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep

atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan



mempunyai susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan

tetapi maksudnya sama. Sanjaya (dalam Kesumawati, 2008:2) mengatakan

bahwa:

Apa yang di maksud pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang
berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak
sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari,
tetapi mampu mengungkapan kembali dalam bentuk lain yang mudah
dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan
konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan definisi

pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk

mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya dengan menggunakan

bahasanya sendiri.

4. Indikator Pemahaman Konsep

Menurut Sanjaya (dalam Kesumawati, 2008:2) indikator yang termuat

dalam pemahaman konsep diantaranya:

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

2. Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta

mengetahui perbedaan,

3. Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau

tidaknya persyarat yang membentuk konsep tersebut,

4. Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur,

5. Mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang

dipelajari,

6. Mampu menerapkan konsep secara algoritma,

7. Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.



Pendapat diatas sejalan dengan Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2001 tentang rapor pernah diuraikan

bahwa indikator siswa memahami konsep matematika adalah mampu:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep,

2. Mengklasifikasi objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya,

3. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep,

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis,

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

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi

tertentu,

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan indikator pemahaman konsep di atas, maka indikator

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya

dengan menggunakan bahasa sendiri.

2. Dapat menyelesaikan masalah matematika terkait materi yang sudah

dipelajari dengan berbagai cara.

3. Dapat mengelompokkan suatu objek dari materi tersebut sesuai sifat-sifat

yang ada pada konsep.

4. Dapat menerapkan hubungan antara konsep dan langkah-langkah

penyelesaian suatu masalah matematika.

5. Dapat mengerti contoh yang benar dari suatu materi dan dapat mengerti

yang mana contoh yang tidak benar.
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6. Dapat mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari sesuai dengan

prosedur.

7. Dapat memahami suatu materi dengan melihat syarat-syarat yang harus

diperlukan/mutlak dan yang tidak diperlukan harus dihilangkan.

D. Materi Ajar

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami Posisi Titik terhadap Sumbu-x dan Sumbu-y

Titi-titik pada bidang koordinat Cartesius (untuk selanjutnya

disebut bidang koordinat) memiliki jarak terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu-x

dan sumbu-y pada Gambar 1.2. Setelah itu tentukan koordinat titik-titik

tersebut.

E

F



Gambar 2.1 Kordinat titik - titik pada bidang kordinat kartesius

Dari Gambar 1.2 dapat ditulis posisi titik-titik, yaitu:

1. Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu-

y.

2. Titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu-

y.

3. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu-

y.

4. Titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu-

y.

5. Titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu-

y.

6. Titik F berjarak 6 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu-

y.

7. Titik G berjarak 4 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu-

y.



8. Titik H berjarak 6 satuan terhadap sumbu-x dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu-

y.

Untuk menuliskan koordinat titik-titik tersebut, coba amati kembali jarak titik-titik A,

B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu-x dan sumbu-y pada Gambar 1.2. Berdasarkan

jarak titik-titik terhadap sumbu-x dan sumbu-y, koordinat titik-titik tersebut adalah

sebagai berikut.

Tabel 2.1 Koordinat titik A, B, C, D, E, F, G, dan H

Sumbu-x dan sumbu-y, membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu

1. Kuadran I : koordinat-x positif dan koordinat-y positif

2. Kuadran II : koordinat-x negatif dan koordinat-y positif

3. Kuadran III : koordinat-x negatif dan koordinat-y negatif

4. Kuadran IV : koordinat-x positif dan koordinat-y negatif

2. Memahami Posisi Titik terhadap Titik Asal (0, 0) dan Titik Tertentu

Titik Jarak terhadap sumbu-x Jarak terhadap sumbu-y Koordinat titik

A 6 satuan 2 satuan A(2, 6)

B 5 satuan 5 satuan B(5, 5)

C 3 satuan 4 satuan C(−4, 3)

D 6 satuan 5 satuan D(−5, 6)

E 3 satuan 3 satuan E(−3, 3)

F 6 satuan 5 satuan F(−5, −6)
G 4 satuan 5 satuan G(5, −4)
H 6 satuan 3 satuan H(3, −6)

Dalam bidang koordinat di atas

Titik P memiliki koordinat (–2, 1), koordinat-x :-2, koordinat-y :1

Titik Q memiliki koordinat (2, 3), koordinat-x : 2, koordinat-y : 3
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Gambar 2.2 Denah Perkemahan dalam bidang koordinat

Untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki,

tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama, kalian lakukan prosedur berikut.

Langkah 1

Kalian tentukan dulu posisi pos utama pada bidang koordinat . Posisi pos

Utama dalam bidang koordinat pada titik O(0, 0).



Langkah 2

Gunakan pos utama sebagai titik acuan dalam menentukan posisi

perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1.

Langkah 3

Tentukan koordinat-x dan koordinat-y dari perumahan, pemakaman, pasar, teka-

teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap titik O(0, 0), seperti berikut:

Tabel 2.2  Koordinat posisi tempat terhadap Pos Utama

Untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki

tersembunyi, tenda 1, dan pos 1 terhadap tanah lapang dan kolam, kalian lakukan

prosedur berikut.

Langkah 1

Kalian tentukan dulu posisi tanah lapang dan kolam pada bidang koordinat .

Tempat

Posisi tempat terhadap Pos Utama

Koordinat Keterangan

Perumahan (6, 5) 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas

Pemakaman (−5, −2) 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah

Pasar (4, 3) 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas

Hutan (−8, 5) 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas

Tenda 1 (2, 0) 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas

Pos 1 (2, 5) 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas



Posisi tanah lapang adalah  koordinat (−4, 3) dan posisi kolam adalah

koordinat (−3, −3).

Langkah 2

Gunakan koordinat (−4, 3) dan koordinat (−3, −3) sebagai titik acuan

dalam menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki,

tenda 1, dan pos 1. Anggap saja koordinat (−4, 3) dan koordinat (−3,

−3) sebagai titik O(0, 0).

Langkah 3

Tentukan koordinat-x dan koordinat-y dari perumahan, pemakaman, pasar, teka-

teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap koordinat (−4, 3) dan koordinat (−3, −3), seperti

berikut:

Tempat

Posisi tempat terhadap tanah lapang Posisi tempat terhadap kolam

Koordinat Keterangan Koordinat Keterangan

Perumahan (10, 2) 10 satuan ke

kanan, 2 satuan ke

atas

(9, 8) 9 satuan ke

kanan, 8 satuan

ke atas

Pemakaman (−1, −5) 1 satuan ke kiri,

5 satuan ke bawah

(−2, 1) 2 satuan ke

kiri, 1 satuan

ke atas

Pasar (8, 0) 8 satuan ke

kanan, 0 satuan

ke atas

(7, 6) 7 satuan ke kanan,

6 satuan ke atasTeka-teki

Tersembun

yi

(−2, −1) 2 satuan ke kiri,

1 satuan ke bawah

(−3, 5) 3 satuan ke

kiri, 5 satuan

ke atas

Tenda 1 (6, −3) 6 satuan ke

kanan, 3 satuan

ke bawah

(5, 3) 5 satuan ke

kanan, 3 satuan

ke atas

Pos 1 (6, 2) 6 satuan ke

kanan, 2 satuan

ke atas

(5, 8) 5 satuan ke

kanan, 8 satuan

ke atas



Tabel 2.3  Koordinat posisi tempat terhadap tanah lapang dan kolam

3. Memahami Posisi Garis terhadap Sumbu-x dan Sumbu-y

Perhatikan posisi garis l, garis m, dan garis n pada bidang koordinat

berikut. Perhatikan pula kedudukan garis l, garis m, dan garis n terhadap sumbu-x dan

sumbu-y.



Gambar 2.3 Garis-garis pada bidang koordinat

Tabel 2.4 Garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu-x dan
sumbu-y

Gambar 2.3a Gambar 2.3b Gambar 2.3c

Garis-garis yang

sejajar dengan

sumbu-x

Garis-garis yang

sejajar dengan

sumbu-y

Garis-garis

yang tegak lurus

dengan sumbu-

x

Garis-garis

yang tegak

lurus dengan

sumbu-y

Garis-garis yang

memotong sumbu-x

dan sumbu-yl1 , l2 , l3 , l4 m , m , m , m

1 2 3 4

m , m , m , m

1 2 3 4

l , l , l , l

1 2 3 4

n , n

1 2

Garis l, m dan n pada Gambar 1.10 melalui titik-titik seperti pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Titik-titik yang dilalui garis l, m dan n

Gambar Garis Koordinat titik-titik yang dilalui
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Contoh:

1. Diketahui titik A(3, 2), B(3, −6), dan C(−5, 2).

a) Jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis

tersebut terhadap sumbu-x dan sumbu-y

b) Jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis

tersebut terhadap sumbu-x dan sumbu-y

c) Jika dibuat garis yang melalui titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis

tersebut terhadap sumbu-x dan sumbu-y

2.3a

L1

1

(−4, 5), (−3, 5), (−2, 5), (−1, 5), (0, 5), (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5)

L2
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(−4, 3), (−3, 3), (−2, 3), (−1, 3), (0, 3), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (4, 3)

L3

3

(−4, −4), (−3, −4), (−2, −4), (−1, −4), (0, −4), (1, −4), (2, −4), (3, −4), (4,

−4)L4

4

(−4, −7), (−3, −7), (−2, −7), (−1, −7), (0, −7), (1, −7), (2, −7), (3, −7), (4,

−7)

2.3b

M1

1

(−5, 4), (−5, 3), (−5, 2), (−5, 1), (−5, 0), (−5, 1), (−5, 2), (−5, 3), (−5, 4)

M2

2

(−2, 4), (−2, 3), (−2, 2), (−2, 1), (−2, 0), (−2, 1), (−2, 2), (−2, 3), (−2, 4)

M3

3

(2, 4), (2, 3), (2, 2), (2, 1), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4)

M4

4

(7, 4), (7, 3), (7, 2), (7, 1), (7, 0), (7, 1), (7, 2), (7, 3), (7, 4)

2.3c N1

1

(−2, 6), (−1, 4), (0, 2), (1, 0), (2, −2), (−4, 3), (−6, 4)

N2

2

(−4, −6), (−3, −4), (−2, −2), (−1, 0), (0, 2), (1, 4), (2, 6)



Penyelesaian:

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikut.

Langkah 1

Gambarlah bidang koordinat yang yang memuat 4 kuadran.

Langkah 2

Gambarlah titik A(3, 2), B(3, −6), dan C(−5, 2) pada bidang koordinat

Langkah 3

Buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan

melalui titik B dan C seperti gambar berikut.





Langkah 4

Dari gambar tersebut tampak bahwa:

a. Garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap sumbu-x dan sejajar

terhadap sumbu-y

b. Garis yang melalui titik A dan C sejajar terhadap sumbu-x dan tegak lurus

terhadap sumbu-y

Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus

terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

E. Kerangka Konseptual

Belajar merupakan suatu proses yang dapat merubah tingkah laku dan

kepribadian seseorang. Proses belajar juga akan menghasilkan suatu hasil. Hasil

belajar siswa yang rendah dapat dipengaruhi olah banyak faktor, baik dari faktor

siswa itu sendiri, guru maupun lingkungan belajarnya. Ketika guru mampu

mengelola suatu pembelajaran yang dapat merubah perilaku siswa dan membuat

siswa merasa nyaman dalam belajar maka siswa akan termotivasi untuk belajar

sungguh-sungguh dan ini akan dapat membuat hasil belajar siswa tersebut baik.

Namun sebaliknya ketika guru tidak mampu,maka hasil belajar siswa akan

rendah.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kebanyakan siswa

mengganggapnya sulit, sehingga siswa merasa sebanyak apapun mereka belajar

hasilnya akan tetap sama saja. Tetapi sebenarnya ketika siswa beranggapan seperti



itu,maka kreativitas guru sangat di perlukan. Kreativitas guru sangat dibutuhkan

dalam proses belajar matematika, guru diharapkan mampu membuat suatu proses

pembelajaran yang membuat siswa tertarik untuk mempelajarinya.

Model pembelajaran matematika realistik, salah satu model pembelajaran

yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran matematika.Pembelajaran

matematika realistik pada dasarnya memanfaatkan realita  dan lingkungan sekitar

yang mana berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Pemanfaatan

masalah yang berhubungan dengan dunia nyata akan memberi kesempatan kepada

siswa untuk mengkontruksi sendiri ide-ide dalam menjawab permasalahan

tersebut. Siswa akan belajar bagaimana mengemukakan ide yang ditemukannya,

dengan demikian siswa akan belajar bagaimana mengkomunikasikan ide

penyelesaian masalah yang ditemukannya kepada teman dan gurunya. Model

pembelajaran ini juga akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif

karena siswa akan berlomba-lomba mengemukakan pendapat mereka.

Pembelajaran matematik realistik meliputi pemberian masalah realistik

untuk dipecahkan siswa, pemberian kesempatan kepada siswa untuk

mengkonstruksi sendiri pemecahan masalah tersebut, dan presentase hasil

pemecahan  masalah yang disusul dengan diskusi. Metode yang terutama

digunakan adalah pemecahan masalah kontekstual yang diikuti diskusi dan

presentase. Evaluasi dalam pembelajaran disusun sesuai dengan kompetensi yang

di ingin dicapai. Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan tes untuk melihat hasil

belajar namun dilakukan juga ketika pembelajaran berlangsung.



F. Hipotesis Penelitian Tindakan

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah penerapan pendekatan PMR dapat meningkatkan pemahaman konsep

matematika siswa kelas VII SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu tahun pelajaran

2018/2019.



BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Jenis  Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika kelas VIII

SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu. Pada tahap awal, guru dan peneliti

mendiskripsikan permasalahan penelitian dan menentukan rencana tindakan.

Rencana tindakan yang telah disusun bersama, kemudian dipraktikan oleh peneliti

saat melakukan pembelajaran di kelas.

B. Subjek  dan Lokasi Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII A SMP yang

berjumlah 25 orang. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di SMP Satu Atap Negeri

2 Onanrunggu yang beralamat di Desa Sipira Kecamatan Onanrunggu Kabupaten

Samosir.

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Variabel Terikat (Y). Yang

menjadi variabel terikat adalah Kemampuan pemahaman konsep matematika

siswa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan

soal post test siklus 1 dan siklus 2 terhadap kelas VIII A yang akan menjadi fokus



utama dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa setelah

melakukan pembelajaran menggunakan Pendekatan Pembelajaran Matematika

Realistik (PMR).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data,

memaparkan atau mendeskripsikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan atau

grafik  (Aqib, 2009:11).

1) Teknik Analisis Kualitatif

Dalam penelitian tindakan kelas ini, analisis data kualitatif ini dilakukan

secara deskriptif sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di

lapangan. Namun, analisis ini lebih difokuskan selama proses di lapangan

bersamaan dengan pengumpulan data. PTK ini merupakan penelitian kualitatif-

interaktif yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data

sekunder, yang akan digunakan untuk menetukan fokus penelitian. Namun,

demikian dengan fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitina kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and

Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif



dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data redukcion,

data display, dan conclusion drawing/verification. Model interaktif dalam analisis

data ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Model interaktif dalam analisis data kualitatif

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data. Dalam PTK ini penyajian data dilakukan dengan uraian singkat yang

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami.

3) Conclusion drawing/verification



Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data selanjutanya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.

2) Teknik Analisi Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Oleh sebab itu

dalam analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik deskriptif. Dalam

penelitian ini yang termasuk dalam analisis data kuantitatif yaitu hasil belajar

siswa.

a. Nilai hasil belajar kognitif siswa secara individu diperoleh

dengan rumus:

(Sumber: modifikasi Sudijono, 2011: 318)

b. Perolehan hasil belajar siswa merupakan akumulasi dari hasil belajar

kognitif, afektif, dan psikomotor dengan persentase kognitif 70%, afektif

10%, dan psikomotor 20%. Sehingga nilai akhir hasil belajar siswa

diperoleh dengan rumus:

NA = 70% C + 10% A + 20% P



Bila nilai akhir yang diperoleh ≥55 maka dikategorikan tuntas, sedangkan

jika <55 dikategorikan tidak tuntas.

c. Persentase ketuntasan belajar klasikal

d. Hasil analisis data tersebut akan dijadikan penentuan tingkat

keberhasilan belajar siswa secara klasikal sesuai kriteria berikut ini.

Tabel 3.1 Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa Secara Klasikal dalam
Persen (%)

Tingkat Keberhasilan Kategori
≥80%

60-79%
40-59%
20-39%
<20%

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

(Sumber: adopsi dari Khotimah dalam Aqib, dkk 2009: 41)

E. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah Penelitian

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini menggunakan model spiral yang

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart. Dalam model ini terdapat empat

tahapan yang harus dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.

Berikut bagan dari model spiral Kemmis dan Taggart yang diambil dari Rochiati

Wiriaatmadja (2005: 66):



Gambar 3.2  Model Spiral dari Kemmis dan Mc. Taggart

Adapun rancangan penelitian tindakan yang akan dilaksanakan pada

setiap siklusnya terdiri dari:

1. Siklus 1

1. Perencanaan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan ini meliputi:

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), terdiri dari RPP

1 (Lampiran 4) dan RPP 2 (Lampiran 6).

b) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi guru dan siswa

(Lampiran 19) mengenai pelaksanaan pembelajaran terkait materi

Sistem Koordinat menggunakan pendekatan Pembelajaran

Matematika Realistik (PMR).



c) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang terdiri dari LKS RPP 1

(Lampiran 5) dan LKS RPP 2 (Lampiran 7). LKS yang digunakan ini

merupakan lembar kegiatan siswa untuk membantu proses

pembelajaran yang dilengkapi dengan latihan soal-soal untuk siswa.

LKS disusun oleh peneliti dengan pertimbangan dari dosen

pembimbing dan guru yang mengampu pelajaran matematika kelas

VIII A SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu.

d) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu soal tes untuk tes akhir

siklus 1 (Lampiran 9), yang akan diberikan pada pertemuan ketiga.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini, pembelajaran menggunakan Pendekatan

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dilaksanakan yaitu materi

Sistem Koordinat. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana yang

telah disusun yaitu :

a. Persiapan materi dan penerapan siswa dalam kelompok yang terdiri

dari 4-5 siswa. Siswa dikelompokkan menurut prosedur PMR.

b. Penyajian materi pelajaran yang akan dilaksanakan untuk dua

pertemuan, ditekankan pada hal-hal berikut:

1) Pendahuluan

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apersepsi

serta memotvasi siswa agar berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran.



2) Kegiatan inti

a. Memahami Masalah Kontekstual

Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dan meminta

siswa untuk memahami masalah tersebut terkait materi

Sistem Koordinat. Jika ada bagian-bagian tertentu yang

kurang atau belum dipahami sebagian siswa, maka siswa

yang memahami bagian itu diminta menjelaskannya kepada

kawannya yang belum paham. Jika siswa yang belum paham

tadi merasa tidak puas, guru menjelaskan lebih lanjut dengan

cara memberi petunjuk-petunjuk atau saran-saran terbatas

(seperlunya) tentang situasi dan kondisi masalah (soal).

Petunjuk dalam hal ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang

mengarahkan siswa untuk memahami masalah (soal), seperti:

“Apa yang diketahui dari soal itu?”, “Apa yang ditanyakan?”.

Pada tahap ini, karakteristik PMR yang muncul adalah

menggunakan masalah kontekstual dan interaksi.

b. Menyelesaikan Masalah Kontekstual

Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan

interpretasi aspek matematika yang ada pada masalah yang

dimaksud, dan memikirkan strategi pemecahan masalah.

Siswa secara individual diminta menyelesaikan masalah

kontekstual pada Buku Siswa atau LKS dengan cara mereka

sendiri. Cara pemecahan dan jawaban masalah yang berbeda



lebih diutamakan. Guru memotivasi siswa untuk

menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan

pertanyaan-pertanyaan penuntun agar siswa dapat

memperoleh penyelesaian soal tersebut. Misalnya:

“Bagaimana kamu tahu itu?”, “Bagaimana caranya?”,

“Mengapa kamu berpikir seperti itu?”, dan lain-lain. Pada

tahap ini siswa dibimbing untuk menemukan kembali konsep

atau prinsip matematika melalui masalah kontekstual yang

diberikan. Selain itu, pada tahap ini siswa juga diarahkan

untuk membentuk dan menggunakan model sendiri dalam

menyelesaikan masalah (soal). Guru diharapkan tidak perlu

memberi tahu penyelesaian soal atau masalah tersebut,

sebelum siswa memperoleh penyelesaian sendiri. Pada

langkah ini, karakteristik PMR yang muncul adalah

menggunakan model dan interaksi.

c. Membandingkan dan Mendiskusikan jawaban

Guru membentuk kelompok dan meminta kelompok tersebut

untuk bekerja sama mendiskusikan penyelesaian masalah-

masalah yang telah diselesaikan secara individu (negosiasi,

membandingkan, dan berdiskusi). Siswa dilatih untuk

mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki dalam kaitannya

dengan interaksi siswa dalam proses belajar untuk

mengoptimalkan pembelajaran. Setelah diskusi dilakukan,



guru menunjuk wakil-wakil kelompok untuk menuliskan

masing-masing ide penyelesaian dan alasan dari jawabannya,

kemudian guru sebagai fasilitator dan moderator

mengarahkan siswa berdiskusi, membimbing siswa

mengambil kesimpulan sampai pada rumusan konsep/prinsip

berdasarkan matematika formal (idealisasi, abstraksi).

d. Menyimpulkan

Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk

menarik kesimpulan tentang konsep atau definisi, teorema,

prinsip atau prosedur matematika yang terkait dengan

masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Karakteristik

PMR yang muncul pada langkah ini adalah adanya interaksi

(interactivity) antar siswa dengan guru dan kontribusi siswa.

3) Penutup

Pada kegiatan penutup, Guru memberi motivasi kepada siswa

dan meyakinkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Guru

memberikan PR terkait materi Sistem Koordinat untuk

memperdalam pemahaman siswa sehingga siswa belajar di

rumah.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung

bagaimana aktivitas siswa maupun guru selama proses belajar mengajar



(Lembar observasi guru dan siswa dapat dilihat pada Lampiran 19) . Pada

saat observasi dilaksanakan peneliti telah mempersiapkan lembar

observasi, guna mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR),

dalam hal ini di dalam kelas. Setiap aktivitas yang terjadi selama proses

belajar mengajar berlangsung diusahakan untuk dicatat seperti apa adanya

agar diperoleh informasi lapangan yang sebenarnya.

4. Tahap Refleksi

Pada tahap refleksi ini, peneliti bersama-sama dengan guru mata

pelajaran matematika mengadakan pertemuan guna melakukan evaluasi

terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi dilakukan

setelah akhir siklus 1 terutama mengenai hasil observasi guru. Diskusi

tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan

yaitu dengan cara melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi,

masalah yang muncul dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang

dilakukan. Setelah itu peneliti merumuskan tindakan berikutnya dan

apabila berdasarkan refleksi perlu dilaksanakan pengulangan siklus maka

dapat diulang lagi ke siklus 2 sampai dirasa pembelajaran telah optimal.

2. Siklus 2

1. Perencanaan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan ini meliputi:



a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu RPP 3

(Lampiran 11) dan RPP 4 (Lampiran 13) untuk pembelajaran siklus 2.

b) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi guru dan siswa

(Lampiran 19) mengenai pelaksanaan pembelajaran terkait materi

Sistem Koordinat menggunakan pendekatan Pembelajaran

Matematika Realistik (PMR).

c) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang terdiri dari LKS RPP 3

(Lampiran 12) dan LKS RPP 4 (Lampiran 14). LKS yang digunakan

ini merupakan lembar kegiatan siswa untuk membantu proses

pembelajaran yang dilengkapi dengan latihan soal-soal untuk siswa.

LKS disusun oleh peneliti dengan pertimbangan dari dosen

pembimbing dan guru yang mengampu pelajaran matematika kelas

VIII-A SMP Satu Atap Negeri 2 Onanrunggu.

e) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu soal tes untuk tes akhir

siklus 2 (Lampiran 15), yang akan diberikan pada pertemuan ketiga

siklus 2.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini, pembelajaran menggunakan Pendekatan

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dilaksanakan yaitu materi

Sistem Koordinat. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana yang

telah disusun yaitu :



a. Persiapan materi dan penerapan siswa dalam kelompok yang terdiri

dari 4-5 siswa. Siswa dikelompokkan menurut prosedur PMR.

c. Penyajian materi pelajaran yang akan dilaksanakan untuk dua

pertemuan, ditekankan pada hal-hal berikut:

1) Pendahuluan

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apersepsi

serta memotvasi siswa agar berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran.

2) Kegiatan inti

a. Memahami Masalah Kontekstual

Guru memberikan masalah (soal) kontekstual terkait materi

Sistem Koordinat dan meminta siswa untuk memahami

masalah tersebut. Jika ada bagian-bagian tertentu yang

kurang atau belum dipahami sebagian siswa, maka siswa

yang memahami bagian itu diminta menjelaskannya kepada

kawannya yang belum paham. Jika siswa yang belum paham

tadi merasa tidak puas, guru menjelaskan lebih lanjut dengan

cara memberi petunjuk-petunjuk atau saran-saran terbatas

(seperlunya) tentang situasi dan kondisi masalah (soal).

Petunjuk dalam hal ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang

mengarahkan siswa untuk memahami masalah (soal), seperti:

“Apa yang diketahui dari soal itu?”, “Apa yang ditanyakan?”.



Pada tahap ini, karakteristik PMR yang muncul adalah

menggunakan masalah kontekstual dan interaksi.

b. Menyelesaikan Masalah Kontekstual

Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan

interpretasi aspek matematika yang ada pada masalah yang

dimaksud, dan memikirkan strategi pemecahan masalah.

Siswa secara individual diminta menyelesaikan masalah

kontekstual pada Buku Siswa atau LKS dengan cara mereka

sendiri. Cara pemecahan dan jawaban masalah yang berbeda

lebih diutamakan. Guru memotivasi siswa untuk

menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan

pertanyaan-pertanyaan penuntun agar siswa dapat

memperoleh penyelesaian soal tersebut. Misalnya:

“Bagaimana kamu tahu itu?”, “Bagaimana caranya?”,

“Mengapa kamu berpikir seperti itu?”, dan lain-lain. Pada

tahap ini siswa dibimbing untuk menemukan kembali konsep

atau prinsip matematika melalui masalah kontekstual yang

diberikan. Selain itu, pada tahap ini siswa juga diarahkan

untuk membentuk dan menggunakan model sendiri dalam

menyelesaikan masalah (soal). Guru diharapkan tidak perlu

memberi tahu penyelesaian soal atau masalah tersebut,

sebelum siswa memperoleh penyelesaian sendiri. Pada



langkah ini, karakteristik PMR yang muncul adalah

menggunakan model dan interaksi.

c. Membandingkan dan Mendiskusikan jawaban

Guru meminta kelompok untuk bekerja sama mendiskusikan

penyelesaian masalah-masalah yang telah diselesaikan secara

individu (negosiasi, membandingkan, dan berdiskusi). Siswa

dilatih untuk mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki dalam

kaitannya dengan interaksi siswa dalam proses belajar untuk

mengoptimalkan pembelajaran. Setelah diskusi dilakukan,

guru menunjuk wakil-wakil kelompok untuk menuliskan

masing-masing ide penyelesaian dan alasan dari jawabannya,

kemudian guru sebagai fasilitator dan moderator

mengarahkan siswa berdiskusi, membimbing siswa

mengambil kesimpulan sampai pada rumusan konsep/prinsip

berdasarkan matematika formal (idealisasi, abstraksi).

d. Menyimpulkan

Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk

menarik kesimpulan tentang konsep atau definisi, teorema,

prinsip atau prosedur matematika yang terkait dengan

masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Karakteristik

PMR yang muncul pada langkah ini adalah adanya interaksi

(interactivity) antar siswa dengan guru dan kontribusi siswa.

2) Penutup



Pada kegiatan penutup, Guru memberi motivasi kepada siswa

dan meyakinkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Guru

memberikan PR terkait materi Sistem Koordinat untuk

memperdalam pemahaman siswa sehingga siswa belajar di

rumah.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung

bagaimana aktivitas siswa maupun guru selama proses belajar mengajar

(Lembar observasi guru dapat dilihat pada Lampiran 19). Pada saat

observasi dilaksanakan peneliti telah mempersiapkan lembar observasi,

guna mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), dalam hal ini di

dalam kelas. Setiap aktivitas yang terjadi selama proses belajar mengajar

berlangsung diusahakan untuk dicatat seperti apa adanya agar diperoleh

informasi lapangan yang sebenarnya.

4. Tahap Refleksi

Pada tahap refleksi ini, peneliti bersama-sama dengan guru mata

pelajaran matematika mengadakan pertemuan guna melakukan evaluasi

terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi dilakukan

setelah akhir siklus 2 terutama mengenai hasil observasi guru. Diskusi

tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan



yaitu dengan cara melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi,

masalah yang muncul dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang

dilakukan. Setelah itu peneliti merumuskan tindakan berikutnya dan

apabila berdasarkan refleksi perlu dilaksanakan pengulangan siklus maka

dapat diulang lagi ke siklus selanjutnya sampai dirasa pembelajaran telah

optimal.

Penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar

siswa. Maka dari itu keberhasilan penelitian tindakan ini ditandai dengan adanya

peningkatan hasil belajar siswa kearah yang lebih baik (Suharsimi Arikunto,

2006: 2).

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini melibatkan pengamat, guru dan siswa.

Pengamat mengisi  lembar pengamatan tentang aktifitas siswa dan guru yang

telah disediakan pada tiap pertemuan. Data yang telah didapat dalam

penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamatan.

2. Tes

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kemampuan

pemahaman konsep siswa adalah tes. Bentuk tes yang digunakan dalam



penelitian adalah bentuk tes uraian berupa soal. Tes ini terdiri dari 3 soal

untuk tes siklus 1 (Lampiran 9) dan 4 soal untuk tes siklus 2 (Lampiran 15)

yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep

matematika siswa. Adapun tujuan digunakannya tes pada penelitian ini adalah

untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika .

G. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen akan dilaksanakan sebelum melakukan penelitian,

yaitu terhadap siswa kelas IX yang mana telah mempelajari materi pokok Sistem

Koordinat. Uji coba instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan alat

pengumpul data yang sahih dan andal sebelum instrumen tersebut digunakan

untuk menjaring data ubahan yang sebenarnya. Penggunaan instrumen yang sahih

dan andal dimaksudkan untuk mendapatkan data dari masing-masing ubahan yang

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen penelitian yang

tersusun tersebut diujicobakan pada siswa yang tidak termasuk dalam sampel

penelitian ini.

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan sebuah instrument. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut

mampu mengetahui apa yang hendak diukur. Tes validitas perlu dilakukan

untuk mengetahui kualitas tes dalam kaitannya dengan hal yang seharusnya

diukur.  Untuk mengetahui validitas soal digunakan rumus “korelasi product

moment” yaitu:
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dimana:

r
xy

: koefisien korelasi

N : banyaknya peserta tes

ΣX : jumlah skor butir

ΣY : jumlah skor total

X : Skor butir

Y : Skor total

Kriteria pengujian: dengan taraf signifikan α = 5%, jika r
xy

> r
tabel

maka

soal dikatakan valid, dan sebaliknya. (Arikunto, 2009:70)

2. Reliabilitas Tes

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.

Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi.

Untuk perhitungan reliabilitas tes dengan menggunakan rumus Alpha

sebagai berikut:

Dengan keterangan:

= Reliabilitas yang dicari

= Banyaknya butir soal



= Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

= Varians Total

Sebelum menghitung reliabilitas tes, terlebih dahulu dicari varians setiap

soal dan varians total. Dengan menggunakan rumus Alpha varians sebagai

berikut:

Untuk menafsirkan harga reliabilitas tes maka harga tersebut

dikonfirmasikan ke tabel harga kritik Product Moment , dengan

dk = N – 2, jika maka tes dinyatakan reliabel.

3. Tingkat Kesukaran

Bilangan yang menunjukkan karakteristik  (sukar mudahnya) suatu

soal disebut Indeks Kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya,

Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus

asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar

jangkauannya. Untuk menentukan tingkat kesukaran dinyatakan dengan

rumus sebagai berikut:

TK =

Keterangan :



TK = Tingkat Kesukaran

= Jumlah skor kelompok atas butir soal ke-i

= Jumlah skor kelompok bawah butir soal ke-i

= 27 % x banyak subjek x 2

= Skor maksimum per butir soal

Dengan kriteria sebagai berikut:

Soal dikatakan sukar, jika 0,00 < TK <0,29

Soal dikatakan sedang, jika 0,30 < TK < 0,69

Soal dikatakan mudah, jika 0,70 < TK < 1,00

4. Daya Pembeda Soal

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk

membedakan anatara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan

siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah). Untuk menghitung

daya pembeda soal digunakan rumus sebagai beikut:

DP=

Keterangan :

= Rata-rata kelompok atas

= Rata-rata kelompok bawah

= Jumlah kuadrat kelompok atas

= Jumlah kuadrat kelonpok bawah

= 27 % x N



Untuk menentukan tiap-tiap soal signifikan atau tidak, dapat

digunakan tabel determinan signifikan of statistic dengan dk = n-2 pada

taraf nyata = 0,05.

3.2 Tabel Klasifikasi Interpolasi Daya Pembeda

Nilai t Kategori

0.70 1.00 Tinggi

0.40 0.70 Sedang

0.20 0.40 Cukup

0.00 Rendah

H. Deskripsi Data Penelitian

Untuk mengetahui keadaan data penelitian yang telah diperoleh, maka

terlebih dahulu dihitung besaran dari rata-rata skor ( ) dan besar dari standar

deviasi (S) dengan rumus sebagai berikut:

Dengan keterangan:

: Mean

: Jumlah aljabar X

: Jumlah responden

Standar deviasi dengan rumus sebagai berikut(Sudjana, 2001:67)



Dengan keterangan:

: Standar Deviasi

: Jumlah responden

: Jumlah skor total distribusi X

: Jumlah kuadrat skor total distribusi X


