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Kata Pengantar 
 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridho dan karuniaNya sehingga 

Prosiding Seminar  Nasional Pendidikan Matematika “STRATEGI PENGEMBANGAN 
KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA DALAM KURIKULUM NASIONAL” ini  dapat 
diselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah dari para pendidik, peneliti, 
pemerhati matematika dan pendidikan matematika.  Makalah-makalah pada prosiding ini telah 
direview pada aspek template dan tata tulis, judul dan konten, pembahasan dan kesimpulan, 
daftar pustaka, dan tingkat plagiasi maksimal 25%. Prosentase plagiasi menggunakan apliasi 
resmi turnitin pada www.turnitin.com. 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika merupakan kegiatan rutin yang 
diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Sultan 
Agung Semarang tiap tahun. Kegiatan ini merupakan sebuah wadah bagi pendidik, peneliti dan 
pemerhati pendidikan matematika untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan kajian 
ilmiah serta untuk meningkatkan kerjasama diantara peserta. 

Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan sebuah negara. Berbagai 
tantangan ke depan semakin berat, mulai dari moral, ekonomi, hingga ipteks. Kurikulum KTSP 
dianggap tidak relevan lagi untuk menghadapi tantangan dan permasalahan di Indonesia. Pada 
tahun 2013 diberlakukanlah Kurikulum 2013 di beberapa sekolah sebagai piloting project. 
Setelah berjalan dua tahun, berbagai permasalahan muncul dari berbagai pihak, yakni guru, 
orang tua, dan murid. Keadaan ini dianggap masih banyak kekurangan pada kurikulum 2013 
sehingga pada tahun 2015 diberhentikan sementara untuk dilakukan dievaluasi. 

Ke depan, kurikulum 13 (kurikulum nasional) hendak diberlakukan kembali dengan 
berbagai perbaikan. Pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan pelatihan-pelatihan 
bagi guru. Persiapan ini dilakukan untuk memperlancar implementasi kurikulum. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut 
berpartisipasi atas penyelenggaraan Seminar Nasional Pendidikan Matematika ini sehingga 
berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kesalahan, dan 
kekhilafan dalam penyelenggaraan seminar ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami 
mohon keikhlasan Bapak, Ibu, Saudara peserta seminar untuk dapat memaafkan kami. 
 
 

Semarang,  4 Mei 2016 
Panitia 
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 – Teori beban kognitif merupakan teori pembelajaran yang melibatkan sistem kognitif 
manusia. Dalam belajar besarnya beban yang diterima oleh sistem kognitif manusia akan 
mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu informasi. Dalam kegiatan pembelajaran beban 
kognitif yang muncul harus diupayakan tidak melebihi kapasitas dari sistem kognitif mahasiswa. 
Terlebih dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometri yang dirasa rumit bagi mahasiswa. 
Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan beban kognitif mahasiswa dalam pembelajaran materi 
fungsi invers trigonometri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian 
bahwa beban kognitif  yang munculdisebabkan pertama oleh jumlah element interaktivitas 
yang meliputi materi prasyarat (fungsi dan fungsi satusatu), fungsi sirkular  , 
menggambar unit circle, dan fungsi invers trigonometri. Kedua adalah kompleksitas/kerumitan dari 
materi fungsi invers trigonometri yang terlihat dari kesalahan mahasiswa dalam menggambar unit 
circle dan juga menentukan nilai invers trigonometri. Beban kognitif yang muncul dalam 
pembelajaran fungsi invers trigonometri disebabkan oleh instruksional yang berhubungan dengan cara 
pengucapan, penguasaan situasi, dan penguasaan materi dari dosen praktikan. Beban kognitif 
 yang muncul dalam pembelajaran fungsi invers trigonometri tercermin dari ketertarikan 
mahasiswa karena penggunaan media visual/gambar dalam menjelaskan dan juga usaha yang 
dicurahkan dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan dalam pembelajaran.
 



 
 

Teori Beban Kognitif [1] merupakan teori pembelajaran yang menjelaskan keterlibatan 
instruksional karakteristik arsitektur kognitif manusia. Komponen utama dari arsitektur kognitif manusia 
adalah memori jangka panjang dan memori jangka pendek  
Memori jangka panjang memiliki sifat dalam penyimpanan informasi yang tak terbatas artinya mampu 
menyimpan informasi dalam jumlah banyak dan dalam kurun waktu yang lama. Bahkan menurut Tulving 
dan Craik dalam [2] bahwa suatu informasi tidak akan pernah hilang dalam memori jangka panjang hanya 
saja kita kehilangan kemampuan untuk menemukan informasi tersebut dalam ingatan kita. Memori jangka 
pendek memiliki sifat dalam penyimpanan informasi yang terbatas artinya mampu menyimpan informasi 
dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Dalam memori jangka pendek atau yang memiliki kata lain 
memori kerja  , merupakan tempat pikiran mengoprasikan informasi, 
mengorganisasikan, untuk disimpan atau dibuang, menghubungkannya pada informasi lain.  

Teori beban kognitif pada awalnya merupakan teori kognitif yang didasarkan pada teori pemrosesan 
informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan teori yang menjelaskan pengelolahan, penyimpanan, dan 
penarikan kembali pengetahuan didalam pikiran [2]. Pada teori pemrosesan informasi bahwa sistem memori 
manusia terdiri dari beberapa urutan pemrosesan informasi. Rangsangan eksternal yang memiliki jumlah begitu 
banyaknya dari lingkungan akan diterima oleh  , kemudian rangsangan ekternal yang 
mendapatkan perhatian akan dilanjutkan oleh   ke pemrosesan awal yaitu memori kerja. 
Rangsangan yang telah diterima oleh  akan menjadi suatu informasi yang kelola oleh memori 
kerja yaitu dengan menghubungkan atau mengkaitkan dengan informasi yang sudah dimiliki dan berusaha 
untuk menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Informasi yang dikelola pada memori kerja bila 
tidak dilakukan pengulangan maka informasi tersebut bisa juga hilang/dilupakan. 

Teori Beban Kognitif digunakan untuk menggambarkan beban dari sistem kognitif manusia 
ketika tugas dilakukan [3]. Ketika seseorang mendapatkan suatu informasi baru, memori kerja akan 
memproses informasi tersebut dan berusaha menyimpannya pada memori jangka panjang. Suatu tugas 
yang diberikan kepada seseorang untuk dikerjakan, akan membuat seseorang tersebut memproses tugas 
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yang diberikan dan menghubungkan dengan pengetahuan yang telah dia miliki untuk selanjutnya 
dikerjakan. Proses menghubungkan tersebut akan memberikan beban kepada memori kerja yang memiliki 
fungsi sebagai pemroses informasi dalam bagian sistem memori.  

Dalam teori beban kognitif bahwa beban yang diterima oleh memori kerja dapat dikelompokkan 
menjadi 3 (tiga) yaitu, beban kognitif dan  [4,5]. Beban kognitif  
merupakan beban pada saat memori kerja memproses beberapa element interaktivitas secara bersama
sama. Beban kognitif  merupakan beban yang disebabkan oleh akibat instruksional yang 
semakin membebani memori kerja dalam memproses informasi. Beban kognitif  merupakan 
beban dari usaha yang dilakukan seseorang untuk memproses informasi yaitu menghubungkan suatu 
informasi baru yang diterima dengan informasi yang telah miliki.  

Beban kognitif  merupakan beban yang disebabkan oleh beberapa element interaktivitas yang 
secara bersamasama diproses dalam memori kerja. Element interaktivitas merupakan element yang harus 
diproses dalam memori kerja karena mereka secara logis berkaitan. Element adalah segala sesuatu yang harus 
dipelajari atau diproses, atau yang telah dipelajari atau diproses. Semakin banyak element interaktivitas yang 
diproses dalam memori kerja, akan membuat sistem pemrosesan informasi pada memori kerja lebih berat. 
Beban kognitif  tidak bisa dikurangi atau dihilangkan karena beban ini merupakan beban yang 
diakibatkan oleh sifat intrinsik/ sifat dari dalam element interaktivitas yang harus diproses.  

Beban kognitif  merupakan beban yang disebabkan oleh hasil instruksional yang 
membebani memori kerja dalam memproses informasi. Beban kognitif  juga dipengaruhi oleh 
element interaktivitas yang berhubungan dengan kegiatan instruksional dalam memproses informasi. 
Beban ini sepenuhnya dipengaruhi oleh instruksional yang dikenakan untuk memproses suatu informasi 
tertentu. Beban kognitif  merupakan beban kognitif yang mengganggu pemrosesan informasi 
dalam memori kerja [3]. Beban kognitif  berasal dari hasil instruksional yang tidak perlu atau 
kurang tepat dalam memproses informasi. Beban kognitif  yang tinggi akan membuat kerja 
dalam pemrosesan informasi semakin sulit/ buruk [6].  

Beban kognitif  merupakan beban yang disebabkan oleh hasih usaha dalam memori 
kerja dalam pembentukan skema dan otomatisasi. Beban kognitif  merupakan beban pada 
sumberdaya memori kerja yang ditujukan untuk informasi yang relevan dengan suatu informasi baru. 
Beban kognitif juga didefinisikan sebagai beban dari sistem kognitif manusia ketika skema yang 
sesuai dengan tugas belajar tertentu diperoleh atau terintegrasi dengan skema sebelumnya [3]. Beban 
kognitif memberikan efek yang baik dalam kegiatan pemrosesan informasi atau pembentukan 
skema karena beban ini berasal dari hasil usaha kognitif yang dicurahkan.  

Teori beban kognitif merupakan bagian dari teori pembelajaran yang berupaya untuk 
memperbaiki pembelajaran kedepannya [1]. Melalui pengamatan atau penelitian terhadap beban kognitif 
yang dapat muncul dalam kegiatan pembelajaran akan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki 
kekurangan dalam pembelajaran. Dalam teori beban kognitif bahwa dalam pembelajaran pengelolahan 
ketiga jenis beban kognitif ini sangat penting. Dalam pembelajaran untuk beban kognitif  harus 
dikelola sebaik mungkin, beban kognitif  harus ditekan serendah mungkin, dan untuk beban 
kognitif harus ditingkatkan [3,6,7].  

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang guru dalam membantu 
peserta didik untuk belajar [8]. Dalam kegiatan pembelajaran yang harus diperhatikan bahwa tujuan dari 
pembelajaran untuk merangsang perkembangan kognitif peserta didik [9]. Melalui kegiatan yang dapat 
membantu merangsang perkembangan peserta didik akan membuat peserta didik lebih mudah dalam 
belajar. Kegiatankegiatan yang dilakukan dapat membuat struktur kognitif peserta didik semakin rumit 
dan semakin memiliki pengetahuan yang lebih banyak.  

Dalam kegiatan belajar seorang peserta didik memerlukan kemampuan mental atau pikiran saat 
mereka melakukan kegiatan belajar [2,10]. Belajar pada intinya adalah perubahan dalam diri seseorang 
yang disebabkan oleh pengalaman [2]. Dalam belajar yang menjadi prioritas adalah pengetahuan yang 
diperoleh. Pengetahuanpengetahuan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, pengetahuan deklaratif 
dan pengetahuan prosedural [11]. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan dalam mengetahui dan 
memahami sedangkan pengetahuan prosedural merupakan kemampuan peserta didik untuk menunjukkan 
proses demonstrasi suatu keterampilan.  

Pengetahuan deklaratif mengarah pada pengetahuan dalam mengetahui, terlebih dalam 
mengetahui fungsi invers trigonometri. Fungsi invers trigonometri merupakan submateri dari trigonometri 
yang membahas tentang kebalikan dari fungsi trigonometri. Materi fungsi invers trigonometri ini dibahas 
lebih jelas pada jenjang universitas. Pada jenjang sekolah menengah masih belum diberikan submateri 
tentang fungsi invers trigonometri. Sehingga dalam pembelajaran fungsi invers trigonometri ini akan 
mengalami banyak gendala pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran.  
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kognitif harus ditingkatkan [3,6,7].  

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang guru dalam membantu 
peserta didik untuk belajar [8]. Dalam kegiatan pembelajaran yang harus diperhatikan bahwa tujuan dari 
pembelajaran untuk merangsang perkembangan kognitif peserta didik [9]. Melalui kegiatan yang dapat 
membantu merangsang perkembangan peserta didik akan membuat peserta didik lebih mudah dalam 
belajar. Kegiatankegiatan yang dilakukan dapat membuat struktur kognitif peserta didik semakin rumit 
dan semakin memiliki pengetahuan yang lebih banyak.  

Dalam kegiatan belajar seorang peserta didik memerlukan kemampuan mental atau pikiran saat 
mereka melakukan kegiatan belajar [2,10]. Belajar pada intinya adalah perubahan dalam diri seseorang 
yang disebabkan oleh pengalaman [2]. Dalam belajar yang menjadi prioritas adalah pengetahuan yang 
diperoleh. Pengetahuanpengetahuan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, pengetahuan deklaratif 
dan pengetahuan prosedural [11]. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan dalam mengetahui dan 
memahami sedangkan pengetahuan prosedural merupakan kemampuan peserta didik untuk menunjukkan 
proses demonstrasi suatu keterampilan.  

Pengetahuan deklaratif mengarah pada pengetahuan dalam mengetahui, terlebih dalam 
mengetahui fungsi invers trigonometri. Fungsi invers trigonometri merupakan submateri dari trigonometri 
yang membahas tentang kebalikan dari fungsi trigonometri. Materi fungsi invers trigonometri ini dibahas 
lebih jelas pada jenjang universitas. Pada jenjang sekolah menengah masih belum diberikan submateri 
tentang fungsi invers trigonometri. Sehingga dalam pembelajaran fungsi invers trigonometri ini akan 
mengalami banyak gendala pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran.  

Pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan 
satu dengan yang lainnya [12]. Komponen tersebut meliputi, tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 
Sedangkan dalam pembelajaran fungsi invers trigonometri yang menjadi kompetensi dasar adalah 
mahasiswa dapat memahami konsep dan keterampilan fungsi invers. Melalui kompetensi dasar ini dapat 
dikatakan bahwa dalam pembelajaran yang menjadi tujuan adalah bahwa siswa mampu untuk memahami 
materi yang akan diajarkan yaitu fungsi invers trigonometri.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul, Beban 
Kognitif Mahasiswa dalam Pembelajaran Materi Fungsi Invers Trigonometri. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana beban kognitif mahasiswa dalam pembelajaran materi fungsi invers 
trigonometri. Tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan beban kognitif dalam pembelajaran materi fungsi 
invers trigonometri. Peneliti dalam penelitian ini berharap bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat 
sebagai pengembangan teori beban kognitif dan dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain untuk 
melakukan penelitian tentang beban kognitif dalam pembelajaran matematika. Dalam kegiatan 
pembelajaran bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun pembelajaran 
yang dapat memperbaiki kondisi pembelajaran dan memperbaiki pemahaman mahasiswa tentang fungsi 
invers trigonometri.  

 
 

Penelitian ini dilakukan ketika peneliti melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) S2 Pendidikan Matematika.  Penelitian ini dilakukan dengan peneliti sebagai dosen praktikan dan 
terdapat 2 observer yang memantau atau mengobservasi kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini 
yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa S1 Matematika Semester Ganjil 2015/2016/H 
Universitas Negeri Malang. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian sebanyak 34 mahasiswa.  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 
metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan [20]. Penelitian dilakukan untuk melihat atau mengekplorasi beban kognitif yang muncul dalam 
pembelajaran materi fungsi invers trigonometri. Teori beban kognitif merupakan suatu fenomena yang muncul 
dalam dunia pendidikan atau dalam dunia belajar. Dunia pendidikan merupakan bagian dari kehidupan 
manusia atau lingkungan bersosialisasi bagi sekelompok individu untuk melakukan kegiatan belajar.  

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan langkah penelitian yang meliputi: prasurvei, 
persiapan, pengambilan data (praktik pembelajaran), pengelolahan data, kesimpulan. Prasurvei 
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan. Kegiatan prasurvei ini juga merupakan kegiatan observasi terhadap mahasiswa/ subjek yang 
akan diteliti. Persiapan merupakan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi 
tentang perencanaan skenario pembelajaran, media yang digunakan dalam pembelajaran, persiapan materi 
yang akan diajarkan. Pada langkah persiapan, semua yang akan digunakan dalam pembelajaran 
dikonsultasikan dengan dosen pamong. Pengambilan data merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 
pelaksanaan pembelajaran fungsi invers trigonometri. Pengelolahan data merupakan kegiatan 
menganalisis data yang berasal dari lembar observasi, lembar komentar mahasiswa tentang pembelajaran 
dan hasil rekaman video pada saat pembelajaran. Terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan yang 
diperoleh dari analisis data.  

Instrumen yang digunakan ada tiga yaitu, lembar observasi, wawancara dan video pembelajaran. 
Lembar observasi yang digunakan merupakan lembar observasi yang diadobsi dari lembar observasi 
kegiatan pelaksanaan PPL. Wawancara dilakukan setelah kegiatan pembelajara, wawancara yang 
dilakukan adalah semiterstruktur untuk menggali beban kognitif yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran. Video dalam pembelajaran digunakan untuk melihat kembali beban kognitif yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut: (1) 
melihat dan memahami seluruh data yang diperoleh, (2) mengadakan reduksi data, (3) pengkodingan 
dengan memisahkan jenisjenis data yang diperoleh, (4) menggambarkan struktur dari masingmasing 
pengkodingan, (5) menganalisis beban kognitif yang muncul, dan (6) penarikan kesimpulan. 
 
 

Pada kegiatan penelitian diperoleh beberapa temuan yang mengarah pada Beban kognitif 
mahasiswa dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometri. Hasil yang diperoleh akan disajikan 
berdasarkan ketiga jenis beban kognitif yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yaitu beban kognitif 
dan .  
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   yang harus diterima mahasiswa dalam belajar fungsi invers 
trigonometri adalah hubungan antara fungsi invers trigonometri terhadap fungsi sirkular 
. Fungsi invers trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri sehingga 
mahasiswa harus bisa memahami bahwa dalam belajar fungsi invers trigonometri mereka harus berfikir 
tentang kebalikan dari fungsi trigonometri. Tetapi yang harus diingat bahwa fungsi invers trigonometri 
harus memiliki batasan yang membuat invers trigonometri tersebut merupakan sebuah fungsi.  

Pada langkah pembelajaran awal, beban kognitif yang muncul berkaitan dengan materi 
prasyarat. Materi prasyarat yang diberikan pada pembelajaran berhubungan dengan fungsi dan fungsi 
satusatu. Dosen praktikan menggunakan garis selidik vertikal untuk menjelaskan tentang suatu fungsi 
dan garis selidik horisontal untuk menjelaskan fungsi satusatu. Beban kognitif  terlihat ketika 
ada mahasiswa yang mengalami kesulitan atau tidak bisa menjawab ketika dosen praktikan bertanya 
tentang suatu grafik aljabar dan grafik trigonometri. Setelah dosen praktikan menjelaskan tentang suatu 
grafik yang merupakan fungsi atau fungsi satusatu dengan menggunakan garis selidik maka selanjutnya 
dosen praktikan mencoba bertanya kepada mahasiswa. Saat dosen praktikan menampilkan suatu grafik 
pada layar LCD proyektor dan bertanya kepada mahasiswa yang berinisial RV,  

 
Dosen praktikan   : menurut kamu grafik tersebut suatu fungsi atau bukan? 
RV  : maaf pak, saya belum paham, ini masih tanya kepada teman (dia 

berdiskusi dengan teman didepan tempat duduknya). 
 

Dari kesulitan yang dialami mahasiswa ini terlihat bahwa grafik fungsi dan grafik fungsi satusatu 
merupakan beban kognitif  yang harus diproses oleh mahasiswa.  

Selain dari hasil percakapan yang menunjukkan terdapat beban kognitif  ini, beban 
kognitif juga terlihat dari hasil lembar observasi dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil observasi 
terlihat pemicu dari interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa karena pertanyaan/masalah yang 
diberikan dosen praktikan yang berkaitan dengan fungsi dan fungsi satusatu, sehingga ada mahasiswa 
yang belum mengerti dan menanyakan kepada temannya. Dari sini dapat diketahui juga bahwa beban 
kognitif  dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometri adalah tentang grafik yang 
merupakan suatu fungsi atau fungsi satusatu.  

Hasil lembar observasi juga menunjukkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen praktikan 
saat dosen praktikan menjelaskan tentang invers, syarat fungsi memiliki invers, dan contohcontoh suatu 
fungsi yang memiliki invers. Dalam pembelajaran ini juga disampaikan tentang peranan batasan pada 
suatu fungsi yang bukan satusatu agar menjadi fungsi satusatu.  

Dalam kegiatan inti pembelajaran tentang materi fungsi invers trigonometri, beban kognitif 
dapat dilihat dari kesulitan atau kesalahan yang dialami oleh mahasiswa dalam mengerjakan soal 
latihan. Kesulitan yang dialami mahasiswa dapat dilihat dari hasil observasi dari pembelajaran yang 
diperoleh. Pada saat dosen memberikan latihan soal dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk menulis hasil kerjanya dipapan tulis, mahasiswa yang berinisial MBB beberapa kali membenahi 
hasil kerjanya yang sudah selesai ditulis pada papan tulis. Pembenahan tersebut dilakukan karena ada 
teman yang melihat kerjanya dan memberi tahu kesalahan yang terjadi pada hasil kerjanya. Soal yang 
diberikan adalah  √

  =. Dari soal tersebut MBB beberapa kali memperbaiki hasil kerjanya dan 
setelah dirasa sudah cukup benar selanjutnya dibahas bersamasama dalam pembelajaran tersebut. 

Dalam mengerjakan latihan soal mahasiswa juga mengalami kesalahan yang membuat 
pemahaman mereka tentang fungsi invers trigonometri sepenuhnya mengarah pada fungsi sirkular.  Dari 
hasil keja yang dilakukan mahasiswa terlihat beberapa kesalahan dalam mengarjakan latihan soal yaitu 
soal tentang  	− √

  =. Mahasiswa mengalami kesulitan atau kesalahan dalam menentukan hasil 
penyelesaiaan dari soal. Mereka tidak mempertimbangkan batasan yang harus digunakan pada fungsi 
invers  yaitu [

 , 
 ]. Mahasiswa melihat fungsi invers trigonometri ini dengan menggunakan fungsi 

sirkular yang bukan merupakan fungsi satusatu. Sehingga dari kesalahan ini mengakibatkan dalam 
menggambar unit circle juga mengalami kesalahan dan memiliki hasil yang tidak tunggal.  
 
 
 

 
  

Gambar 1 hasil pekerjaan mahasiswa 
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trigonometri adalah hubungan antara fungsi invers trigonometri terhadap fungsi sirkular 
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harus memiliki batasan yang membuat invers trigonometri tersebut merupakan sebuah fungsi.  

Pada langkah pembelajaran awal, beban kognitif yang muncul berkaitan dengan materi 
prasyarat. Materi prasyarat yang diberikan pada pembelajaran berhubungan dengan fungsi dan fungsi 
satusatu. Dosen praktikan menggunakan garis selidik vertikal untuk menjelaskan tentang suatu fungsi 
dan garis selidik horisontal untuk menjelaskan fungsi satusatu. Beban kognitif  terlihat ketika 
ada mahasiswa yang mengalami kesulitan atau tidak bisa menjawab ketika dosen praktikan bertanya 
tentang suatu grafik aljabar dan grafik trigonometri. Setelah dosen praktikan menjelaskan tentang suatu 
grafik yang merupakan fungsi atau fungsi satusatu dengan menggunakan garis selidik maka selanjutnya 
dosen praktikan mencoba bertanya kepada mahasiswa. Saat dosen praktikan menampilkan suatu grafik 
pada layar LCD proyektor dan bertanya kepada mahasiswa yang berinisial RV,  

 
Dosen praktikan   : menurut kamu grafik tersebut suatu fungsi atau bukan? 
RV  : maaf pak, saya belum paham, ini masih tanya kepada teman (dia 

berdiskusi dengan teman didepan tempat duduknya). 
 

Dari kesulitan yang dialami mahasiswa ini terlihat bahwa grafik fungsi dan grafik fungsi satusatu 
merupakan beban kognitif  yang harus diproses oleh mahasiswa.  

Selain dari hasil percakapan yang menunjukkan terdapat beban kognitif  ini, beban 
kognitif juga terlihat dari hasil lembar observasi dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil observasi 
terlihat pemicu dari interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa karena pertanyaan/masalah yang 
diberikan dosen praktikan yang berkaitan dengan fungsi dan fungsi satusatu, sehingga ada mahasiswa 
yang belum mengerti dan menanyakan kepada temannya. Dari sini dapat diketahui juga bahwa beban 
kognitif  dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometri adalah tentang grafik yang 
merupakan suatu fungsi atau fungsi satusatu.  

Hasil lembar observasi juga menunjukkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen praktikan 
saat dosen praktikan menjelaskan tentang invers, syarat fungsi memiliki invers, dan contohcontoh suatu 
fungsi yang memiliki invers. Dalam pembelajaran ini juga disampaikan tentang peranan batasan pada 
suatu fungsi yang bukan satusatu agar menjadi fungsi satusatu.  

Dalam kegiatan inti pembelajaran tentang materi fungsi invers trigonometri, beban kognitif 
dapat dilihat dari kesulitan atau kesalahan yang dialami oleh mahasiswa dalam mengerjakan soal 
latihan. Kesulitan yang dialami mahasiswa dapat dilihat dari hasil observasi dari pembelajaran yang 
diperoleh. Pada saat dosen memberikan latihan soal dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk menulis hasil kerjanya dipapan tulis, mahasiswa yang berinisial MBB beberapa kali membenahi 
hasil kerjanya yang sudah selesai ditulis pada papan tulis. Pembenahan tersebut dilakukan karena ada 
teman yang melihat kerjanya dan memberi tahu kesalahan yang terjadi pada hasil kerjanya. Soal yang 
diberikan adalah  √

  =. Dari soal tersebut MBB beberapa kali memperbaiki hasil kerjanya dan 
setelah dirasa sudah cukup benar selanjutnya dibahas bersamasama dalam pembelajaran tersebut. 

Dalam mengerjakan latihan soal mahasiswa juga mengalami kesalahan yang membuat 
pemahaman mereka tentang fungsi invers trigonometri sepenuhnya mengarah pada fungsi sirkular.  Dari 
hasil keja yang dilakukan mahasiswa terlihat beberapa kesalahan dalam mengarjakan latihan soal yaitu 
soal tentang  	− √

  =. Mahasiswa mengalami kesulitan atau kesalahan dalam menentukan hasil 
penyelesaiaan dari soal. Mereka tidak mempertimbangkan batasan yang harus digunakan pada fungsi 
invers  yaitu [

 , 
 ]. Mahasiswa melihat fungsi invers trigonometri ini dengan menggunakan fungsi 

sirkular yang bukan merupakan fungsi satusatu. Sehingga dari kesalahan ini mengakibatkan dalam 
menggambar unit circle juga mengalami kesalahan dan memiliki hasil yang tidak tunggal.  
 
 
 

 
  

Gambar 1 hasil pekerjaan mahasiswa 

Gambar 2 unit circle dan penyelesaian dari hasil pekerjaan mahasiswa 

Gambar 3 hasil pekerjaan mahasiswa 

Gambar 4 unit circle pekerjaan mahasiswa 

Dari hasil diatas maka peneliti bertanya kepada mahasiswa yang berinisial RP untuk mengetahui 
bagaimana dia bisa menjawab seperti gambar 1 dan gambar 2. 

Dosen praktikan : bagaimana pemahaman anda tentang hasil dari  − √
 =  ? 

RP : ya, yang saya tahu kan untuk nilai sin 
 = √

  sehingga  	√
 =

	  ,tetapi pada soal kan − √
  sehingga ya itu saya bingung pak. 

Kemudian saya menggambarnya  pada unit circle bahwa nilai sin 
adalah koordinat pada sumbu y, sehingga ya nilainnya pada 
koordinat III/IV yang koordinatnya − √

  yang dapat dilihat pada 
gambar 2.  

Dosen praktikan : bagaimana anda menentukan nilai  − √
 =? 

RP : ya itu tadi pak, nilainya kan pada kuadran III/IV. Saya berfikir 
bagaimana menentukan nilai pada kuadran III dan IV nya. 
Kemudian setelah saya pikirpikir lagi  saya punya cara yaitu 

 saya 
tambah π untuk kuadran III dan selanjutnya hasilnya saya tambah 

 

untuk kuadran IV. Sehingga nilai   − √
  adalah 

  atau 
  , 

tetapi pada gambar 1 saya ambil 
  saja karena yang kecil nilainnya. 

 
Dalam menggambar unit circle pun mahasiswa juga mengalami kesulitan yang ditunjukkan pada 

hasil kerja mereka sehingga mendapatkan hasil yang salah pada saat menentukan hasil penyelesainnya 
pada soal yang sama yaitu  − √

 =. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begitu juga dalam soal kedua yaitu −√3=. Dalam hasil kerja mahasiswa dapat dilihat 

beberapa kesulitan yang membuat mahasiswa tersebut mengalami kesalahan dalam mengerjakan. Mereka 
juga menganggap bahwa fungsi invers trigonometri sama dengan fungsi sirkular sehingga mereka lupa 
akan batasan yang harus diberikan yaitu 

 	 , − 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Begitu juga untuk menggambar unit circle mahasiswa mengalami kesalahan. Akibat 

mengabaikan batasan pada fungsi invers, mereka menggambar unit circle pada fungsi invers trigonometri 
sama seperti fungsi sirkular. 
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Gambar 5a pernyataan mahasiswa tentang bahasa yang digunakan oleh 
dosen praktikan pada saat pembelajaran  

Gambar 5b pernyataan mahasiswa tentang bahasa yang digunakan oleh 
dosen praktikan pada saat pembelajaran  

Gambar 6 pernyataan mahasiswa tentang penguasaan keadaan dan materi 
oleh dosen praktikan pada saat pembelajaran  

 dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil komentar mahasiswa 
tentang pembelajaran yang berlangsung dan juga refleksi pembelajaran yang dilakukan dengan anggota 
kelompok dan dosen pamong. Setelah pembelajaran mahasiswa memberikan komentar terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan dan juga terlebih mengutarakan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. Dari hasil komentar mahasiswa terdapat beberapa yang menjadi penyebab sumber beban 
kognitif  yang disebabkan oleh dosen praktikan dalam kegiatan pembelajaran.  

Pertama yang menjadi beban pada saat pembelajaran bahwa bahasa yang digunakan dalam 
pembelajaran terlalu berteletele dan terlihat kurang tenang/terlalu tegang. Mahasiswa akan sulit 
memahami materi ketika bahasa yang digunakan tidak tepat/ tidak sesuai pada apa yang dimaksudkan. 
Keadaan ini juga didukung dari masukan atau hasil observer pada saat pengamatan selama kegiatan 
pembelajaran. Memang pada saat kegiatan pembelajaran dosen praktikan terlihat bingung dan bahasa 
yang digunakan sulit untuk dipahami.  

 
 
 
 
 
 

Selain pernyataan pada gambar 5a, keadaan atau cara guru dalam mengajar yang terlihat betele
tele diperjelas dari pernyataan seperti berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain dari komentar mahasiswa, juga dari hasil refleksi dalam pembelajaran menunjukkan 

adanya kegugupan dan kesalahan dalam pengucapan dari dosen praktikan. Dari dosen pamong 
memberikan penilaian atau masukan dari hasil pembelajaran sebagai berikut, 

 
Dalam pembelajaran saudara terlihat gugup dan kurang tenang. Saudara sering 
mengalami kesalahan dalam pengucapan dan dalam menjelaskan. Contohnya seperti 
pertanyaan yang saudara berikan kepada mahasiswa, “apakah fungsi ini fungsi atau 
bukan?”. Ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali tetapi berkalikali dalam 
pembelajarana tadi. 

 
Dari kesalahan pengucapan yang dilakukan dosen praktikan menunjukkan bahwa dosen praktikan sangat 
tidak tenang dalam kegiatan pembelajaran. mengakibatkan bahasa yang digunakan terlalu berteletele 
atau terlalu sulit dipahami oleh mahasiswa.  

Kedua bahwa yang menjadi beban bagi mahasiswa dalam pembelajaran adalah penguasaan 
keadaan dan materi ajar. Pada saat pembelajaran dosen praktikan kurang memperhatikan keadaan 
mahasiswa yang terlihat gaduh. Dari hasil refleksi dalam pembelajaran dengan anggota bahwa dosen 
praktikan lebih memperhatikan mahasiswa yang berada di depan dan kurang memperhatikan mahasiswa 
yang dibelakang. Dosen praktikan juga kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mencoba mengerjakan hasil kerjanya didepan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dosen praktikan 
kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang kurang aktif dalam belajar untuk mengerjakan 
soal di depan kelas. Selain itu dosen praktikan juga terlihat kurang menguasai materi ajar yang sedang 
diajarkan.  
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Gambar 5a pernyataan mahasiswa tentang bahasa yang digunakan oleh 
dosen praktikan pada saat pembelajaran  

Gambar 5b pernyataan mahasiswa tentang bahasa yang digunakan oleh 
dosen praktikan pada saat pembelajaran  

Gambar 6 pernyataan mahasiswa tentang penguasaan keadaan dan materi 
oleh dosen praktikan pada saat pembelajaran  

 dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil komentar mahasiswa 
tentang pembelajaran yang berlangsung dan juga refleksi pembelajaran yang dilakukan dengan anggota 
kelompok dan dosen pamong. Setelah pembelajaran mahasiswa memberikan komentar terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan dan juga terlebih mengutarakan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. Dari hasil komentar mahasiswa terdapat beberapa yang menjadi penyebab sumber beban 
kognitif  yang disebabkan oleh dosen praktikan dalam kegiatan pembelajaran.  

Pertama yang menjadi beban pada saat pembelajaran bahwa bahasa yang digunakan dalam 
pembelajaran terlalu berteletele dan terlihat kurang tenang/terlalu tegang. Mahasiswa akan sulit 
memahami materi ketika bahasa yang digunakan tidak tepat/ tidak sesuai pada apa yang dimaksudkan. 
Keadaan ini juga didukung dari masukan atau hasil observer pada saat pengamatan selama kegiatan 
pembelajaran. Memang pada saat kegiatan pembelajaran dosen praktikan terlihat bingung dan bahasa 
yang digunakan sulit untuk dipahami.  

 
 
 
 
 
 

Selain pernyataan pada gambar 5a, keadaan atau cara guru dalam mengajar yang terlihat betele
tele diperjelas dari pernyataan seperti berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain dari komentar mahasiswa, juga dari hasil refleksi dalam pembelajaran menunjukkan 

adanya kegugupan dan kesalahan dalam pengucapan dari dosen praktikan. Dari dosen pamong 
memberikan penilaian atau masukan dari hasil pembelajaran sebagai berikut, 

 
Dalam pembelajaran saudara terlihat gugup dan kurang tenang. Saudara sering 
mengalami kesalahan dalam pengucapan dan dalam menjelaskan. Contohnya seperti 
pertanyaan yang saudara berikan kepada mahasiswa, “apakah fungsi ini fungsi atau 
bukan?”. Ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali tetapi berkalikali dalam 
pembelajarana tadi. 

 
Dari kesalahan pengucapan yang dilakukan dosen praktikan menunjukkan bahwa dosen praktikan sangat 
tidak tenang dalam kegiatan pembelajaran. mengakibatkan bahasa yang digunakan terlalu berteletele 
atau terlalu sulit dipahami oleh mahasiswa.  

Kedua bahwa yang menjadi beban bagi mahasiswa dalam pembelajaran adalah penguasaan 
keadaan dan materi ajar. Pada saat pembelajaran dosen praktikan kurang memperhatikan keadaan 
mahasiswa yang terlihat gaduh. Dari hasil refleksi dalam pembelajaran dengan anggota bahwa dosen 
praktikan lebih memperhatikan mahasiswa yang berada di depan dan kurang memperhatikan mahasiswa 
yang dibelakang. Dosen praktikan juga kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mencoba mengerjakan hasil kerjanya didepan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dosen praktikan 
kurang memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang kurang aktif dalam belajar untuk mengerjakan 
soal di depan kelas. Selain itu dosen praktikan juga terlihat kurang menguasai materi ajar yang sedang 
diajarkan.  

 
 
 
 

Gambar 7 pernyataan mahasiswa tentang penggunaan media pembelajaran  

Gambar 8 pernyataan mahasiswa tentang pemberian latihan soal  

Selain dari komentar mahasiswa, penguasaan materi oleh dosen praktikan dapat dilihat dari 
kesalahan yang dialami oleh dosen praktikan dalam menjelaskan. Hasil refleksi pembelajaran yang 
dilakukan oleh dosen praktikan, anggota kelompok, dan juga dosen pamong didapat kesalahan sebagai 
berikut, 

 
 Sempat mengatakan bahwa 1 domain dari fungsi f(x), 2 domain fungsi f(x), 3 domain 

fungsi f(x), dan 4 domain fungsi f(x). Perlu ditekankan bahwa 1, 2, 3, 4 bukan domain 
dari fungsi f(x) tetapi, element/anggota dari domain fungsi f(x). 

 Sempat menjawab pertanyaan mahasiswa tentang batasan unit circle untuk fungsi 
invers sin dan tan, apakah memiliki nilai batasan range yang sama? 
Dosen praktikan menjawab: memiliki batasan yang sama. 
Jawaban yang benar: tidak sama karena, pada batasan range sin merupakan interval 
tertutup [

 	 , − 
] sedangkan pada batasan range tan merupakan interval terbuka 


 	 , − 

 

   dalam pembelajaran dapat dilihat melalui hasil observasi dan juga 
komentar mahasiswa. Beban kognitif terlihat ketika dosen praktikan mulai memasuki materi prasyarat. 
Materi prasyarat disini tentang grafik fungsi dan grafik fungsi satusatu. Pada saat pembahasan materi 
prasyarat ini sudah terlihat interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan 
dosen praktikan.  

Pada saat pembelajaran dosen praktikan menggunakan media pembelajaran power poin untuk 
menjelaskan grafik fungsi dan grafik fungsi satusatu. Pada hasil observasi terlihat bahwa mahasiswa 
selalu mengikuti dengan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh dosen praktikan. Mahasiswa 
juga tidak segansegan untuk bertanya apabila mereka mengalami kesulitan dalam memahami atau 
kurang memahami materi yang diajarkan. Dosen praktikan dalam pembelajaran menggunaan slide yang 
bergambar grafik dan juga pemanfaat program geogebra untuk menggambar contoh suatu grafik fungsi 
dan grafik fungsi satusatu. Melalui penggunaan media pembelajaran membuat mahasiswa lebih mudah 
memahami dan lebih tertarik untuk memahami materi fungsi invers trigonometri.  

 
 
 
 

 
Beban kognitif  juga dapat muncul ketika dosen praktikan memberikan latihan soal yang 

sesuai dengan fungsi invers trigonometri. Melalui latihan soal yang diberikan dan memberikan 
kesempatan mahasiswa untuk mengerjakannya, terlihat bahwa ada interaksi antara mahasiswa dengan 
mahasiswa maupun dengan guru. Dalam lembar observasi juga terlihat usaha yang dilakukan mahasiswa 
dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh dosen praktikan. Mereka saling membantu antara 
mahasiswa dengan mahasiswa dan bila antar mahasiswa tidak menemukan titik temu atau penyelesaiaan, 
mereka selanjutnya bertanya kepada dosen praktikan. Dalam pembelajaran terlihat interaksi antara 
mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen praktikan yang dipicu oleh latihan soal yang 
diberikan oleh dosen praktikan. Dalam pembelajaran memang pemberian latihan soal sangat membantu 
untuk merangsang semangat mahasiswa untuk berusaha memahami materi, tetapi gendala waktu dalam 
pembelajaran membuat pemberian latihan soal kurang maksimal pada mahasiswa. Mahasiswa masih 
merasa kurang dalam latihan soal yang diberikan pada saat pembelajaran. 

 
 
 
 
 
Itulah data yang akan dibahas dalam penelitian ini setelah dilakukan reduksi data yang diperoleh. 

Dari data yang diperoleh dipilih beberapa data yang sesuai dengan beban kognitif yang muncul untuk 
diberikan pengkodingan yang sesuai dengan beban kognitif   dan . 
Selanjutnya data yang sudah sesuai dengan masingmasing jenis beban kognitif akan dibahas berdasarkan 
teori beban kognitif. 
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Dalam teori beban kognitif membahas tentang ketiga jenis beban kognitif. Dari ketiga jenis 

beban kognitif terdapat dua jenis beban kognitif yang mengganggu atau cenderung membebani 
mahasiswa dalam belajar dan satu jenis beban kognitif yang cenderung mendukung mahasiswa dalam 
belajar. Beban kognitif  dan beban kognitif  cenderung menghambat dalam belajar 
sedangkan beban kognitif cenderung memfasilitasi dalam belajar [3].  

Dalam kegiatan pembelajaran terlihat munculnya ketiga beban kognitif yaitu beban kognitif 
dan  . Munculnya ketiga beban kognitif dalam kegiatan pembelajaran akan 
mempengaruhi usaha mental mahasiswa dalam memahami fungsi invers trigonometri. Kecenderungan 
beban kognitif yang tinggi membuat kinerja dalam belajar semakin buruk tetapi sebaliknya 
dengan beban kognitif  yang tinggi membuat kinerja belajar semakin baik [6]. Desain 
instruksional yang meningkatkan penggunaan sumber daya memori kerja yang ditujukan untuk beban 
kognitif  memiliki efek meningkatkan beban kognitif   

   dalam pembelajaran dapat dilihat melalui element yang 
berinteraktivitas dalam materi. Materi fungsi invers trigonometri diawali dengan materi prasyarat yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa (fungsi dan fungsi satusatu) [13]. Selain fungsi dan fungsi satusatu, 
grafik fungsi sirkular pada materi trigonometri ini juga berhubungan dengan fungsi invers trigonometri. 
Fungsi invers trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Dari grafik fungsi sirkular juga 
harus memberikan batasan sehingga grafik fungsi tersebut memiliki invers.  

Faktor penting yang menjadi penyebab Beban kognitif adalah element interaktivitas [4]. 
Element interaktivitas adalah element yang harus diproses secara bersamaan dalam memori kerja karena 
secara logis berkaitan. Element adalah segala sesuatu yang harus dipelajari atau diproses, atau yang telah 
dipelajari atau diproses. Dalam belajar fungsi invers trigonometri bahwa element yang harus diproses 
dalam memori kerja adalah pengertian fungsi dan fungsi satusatu yang berhubungan dengan suatu invers. 
Pengertian fungsi dan fungsi satusatu ini harus diproses sehingga topik pada materi invers dapat 
terpenuhi pada fungsi trigonometri.  

Beban kognitif  ditentukan oleh interaksi antara unsurunsur penting dari informasi yang 
digunakan untuk memahami materi [1], sehingga dalam memahami fungsi invers trigonometri mahasiswa 
harus dapat memproses beban kognitif  yang muncul dalam pembelajaran. Beban kognitif yang 
muncul dalam pembelajaran adalah element yang harus diproses secara bersamaan dan keterkaitan antara 
unsurunsur dalam materi [3].  

Element yang harus diproses untuk memahami materi fungsi invers trigonometri adalah 
keterkaitan pembahasan fungsi satusatu yang diterapkan pada fungsi invers trigonometri. Fungsi satu
satu merupakan materi prasyarat untuk mahasiswa mengetahui bahwa suatu fungsi yang bukan satusatu 
maka kebalikannya bukan merupakan suatu fungsi [13]. Sehingga dalam belajar fungsi invers 
trigonometri mahasiswa harus mengetahui bahwa grafik fungsi sirkular pada trigonometri harus diberi 
batasan.  

Pemahaman yang harus dilakukan dalam memahami fungsi invers trigonometri adalah bahwa 
fungsi invers trigonometri ini kebalikan dari fungsi sirkular pada trigonometri. Sedangkan grafik fungsi 
sirkular pada trigonometri bukan merupakan satusatu. Sehingga dalam menentukan nilai invers, 
mahasiswa harus mengetahui batasan yang digunakan. Pada gambar 1, 2, 3, dan 4 dan juga dari hasil 
wawancara dengan mahasiswa dapat dilihat bahwa mahasiswa tidak melihat dalam menentukan fungsi 
invers ada batasan yang digunakan. Mereka mengambil nilai penyelesaian yang tidak tepat atau berada 
diluar batasan yang ditentukan secara bersama.  

Mahasiswa memang tidak salah dalam menghubungkan nilai invers pada hasil yang diperoleh 
(yang dilihat dari sudut pandang kebalikan) tetapi ada kegagalan dalam memahami materi fungsi invers 
trigonometri. Kegagalan terjadi ketika ada suatu unsur dalam materi yang tidak diproses [5] dalam belajar 
fungsi invers trigonometri yaitu batasan yang digunakan.  

Element yang harus diproses selanjutnya adalah grafik fungsi invers dan juga unit circle. Kedua 
element ini sangat membebani mahasiswa dalam memahami fungsi invers trigonometri. Mahasiswa 
mungkin akan bisa mengikuti saat dijelaskan dengan grafik fungsi invers tetapi bisa juga pada saat 
menggunakan unit circle dalam mengerjakan fungsi invers trigonometri akan mengalami 
kebingungan/kesulitan. Penggunaan keduanya akan membebani mahasiswa dalam merepresentasi soal 
yang akan dikerjakan dengan pengetahuan yang dia miliki. Dalam belajar harus mampu mentransfer 
materi kedalam representasi mahasiswa [14].  

Dalam gambar 2 dan gambar 4 dapat dilihat bahwa mahasiswa harus memproses unit circle 
tentang fungsi invers yang digambar seperti unit circle pada fungsi sirkular. Keadaan ini mengakibatkan 
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Dalam teori beban kognitif membahas tentang ketiga jenis beban kognitif. Dari ketiga jenis 

beban kognitif terdapat dua jenis beban kognitif yang mengganggu atau cenderung membebani 
mahasiswa dalam belajar dan satu jenis beban kognitif yang cenderung mendukung mahasiswa dalam 
belajar. Beban kognitif  dan beban kognitif  cenderung menghambat dalam belajar 
sedangkan beban kognitif cenderung memfasilitasi dalam belajar [3].  

Dalam kegiatan pembelajaran terlihat munculnya ketiga beban kognitif yaitu beban kognitif 
dan  . Munculnya ketiga beban kognitif dalam kegiatan pembelajaran akan 
mempengaruhi usaha mental mahasiswa dalam memahami fungsi invers trigonometri. Kecenderungan 
beban kognitif yang tinggi membuat kinerja dalam belajar semakin buruk tetapi sebaliknya 
dengan beban kognitif  yang tinggi membuat kinerja belajar semakin baik [6]. Desain 
instruksional yang meningkatkan penggunaan sumber daya memori kerja yang ditujukan untuk beban 
kognitif  memiliki efek meningkatkan beban kognitif   

   dalam pembelajaran dapat dilihat melalui element yang 
berinteraktivitas dalam materi. Materi fungsi invers trigonometri diawali dengan materi prasyarat yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa (fungsi dan fungsi satusatu) [13]. Selain fungsi dan fungsi satusatu, 
grafik fungsi sirkular pada materi trigonometri ini juga berhubungan dengan fungsi invers trigonometri. 
Fungsi invers trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Dari grafik fungsi sirkular juga 
harus memberikan batasan sehingga grafik fungsi tersebut memiliki invers.  

Faktor penting yang menjadi penyebab Beban kognitif adalah element interaktivitas [4]. 
Element interaktivitas adalah element yang harus diproses secara bersamaan dalam memori kerja karena 
secara logis berkaitan. Element adalah segala sesuatu yang harus dipelajari atau diproses, atau yang telah 
dipelajari atau diproses. Dalam belajar fungsi invers trigonometri bahwa element yang harus diproses 
dalam memori kerja adalah pengertian fungsi dan fungsi satusatu yang berhubungan dengan suatu invers. 
Pengertian fungsi dan fungsi satusatu ini harus diproses sehingga topik pada materi invers dapat 
terpenuhi pada fungsi trigonometri.  

Beban kognitif  ditentukan oleh interaksi antara unsurunsur penting dari informasi yang 
digunakan untuk memahami materi [1], sehingga dalam memahami fungsi invers trigonometri mahasiswa 
harus dapat memproses beban kognitif  yang muncul dalam pembelajaran. Beban kognitif yang 
muncul dalam pembelajaran adalah element yang harus diproses secara bersamaan dan keterkaitan antara 
unsurunsur dalam materi [3].  

Element yang harus diproses untuk memahami materi fungsi invers trigonometri adalah 
keterkaitan pembahasan fungsi satusatu yang diterapkan pada fungsi invers trigonometri. Fungsi satu
satu merupakan materi prasyarat untuk mahasiswa mengetahui bahwa suatu fungsi yang bukan satusatu 
maka kebalikannya bukan merupakan suatu fungsi [13]. Sehingga dalam belajar fungsi invers 
trigonometri mahasiswa harus mengetahui bahwa grafik fungsi sirkular pada trigonometri harus diberi 
batasan.  

Pemahaman yang harus dilakukan dalam memahami fungsi invers trigonometri adalah bahwa 
fungsi invers trigonometri ini kebalikan dari fungsi sirkular pada trigonometri. Sedangkan grafik fungsi 
sirkular pada trigonometri bukan merupakan satusatu. Sehingga dalam menentukan nilai invers, 
mahasiswa harus mengetahui batasan yang digunakan. Pada gambar 1, 2, 3, dan 4 dan juga dari hasil 
wawancara dengan mahasiswa dapat dilihat bahwa mahasiswa tidak melihat dalam menentukan fungsi 
invers ada batasan yang digunakan. Mereka mengambil nilai penyelesaian yang tidak tepat atau berada 
diluar batasan yang ditentukan secara bersama.  

Mahasiswa memang tidak salah dalam menghubungkan nilai invers pada hasil yang diperoleh 
(yang dilihat dari sudut pandang kebalikan) tetapi ada kegagalan dalam memahami materi fungsi invers 
trigonometri. Kegagalan terjadi ketika ada suatu unsur dalam materi yang tidak diproses [5] dalam belajar 
fungsi invers trigonometri yaitu batasan yang digunakan.  

Element yang harus diproses selanjutnya adalah grafik fungsi invers dan juga unit circle. Kedua 
element ini sangat membebani mahasiswa dalam memahami fungsi invers trigonometri. Mahasiswa 
mungkin akan bisa mengikuti saat dijelaskan dengan grafik fungsi invers tetapi bisa juga pada saat 
menggunakan unit circle dalam mengerjakan fungsi invers trigonometri akan mengalami 
kebingungan/kesulitan. Penggunaan keduanya akan membebani mahasiswa dalam merepresentasi soal 
yang akan dikerjakan dengan pengetahuan yang dia miliki. Dalam belajar harus mampu mentransfer 
materi kedalam representasi mahasiswa [14].  

Dalam gambar 2 dan gambar 4 dapat dilihat bahwa mahasiswa harus memproses unit circle 
tentang fungsi invers yang digambar seperti unit circle pada fungsi sirkular. Keadaan ini mengakibatkan 

nilai invers trigonometri memiliki nilai yang tidak tunggal dan mengakibatkan bukan sebuah fungsi invers 
trigonometri. Dengan keadaan tersebut membuat fungsi invers trigonometri semakin sulit karena 
pengetahuan mahasiswa sebelumnya yang masih mengalami kesulitan dalam menyajikan unit circle. 
Sehingga kompleksitas materi tergantung pada tingkat pengetahuan sebelumnya yang dimiliki [1]. 

Dari pembahasan dapat diketahui bahwa beban kognitif  terlihat yang pertama dari 
jumlah element interaktivitas yang harus diproses pada materi fungsi invers trigonometri. Element
element yang berinteraktivitas tersebut tentang fungsi dan fungsi satusatu, fungsi invers trigonometri 
merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri, fungsi invers trigonometri harus diberi batasan pada fungsi 
sirkular, dan penyajian unit circle pada fungsi invers trigonometri. Yang kedua dari kompleksitas/ 
kerumitan materi fungsi invers trigonometri. Kompleksitas terlihat dari kesalahan yang dialami oleh 
mahasiswa tentang batasan yang harus digunakan dalam fungsi invers trigonometri dan juga penyajian 
dalam unit circle yang harus disajikan seperti pada unit circle fungsi sirkular. 

Melihat dua hal yang menjadi beban kognitif  dalam pembelajaran fungsi invers 
trigonometri yaitu jumlah element interaktivitas dan juga kompleksitas materi fungsi invers trigonometri. 
Pembelajaran fungsi invers trigonometri akan lebih baik dikelola semaksimal mungkin untuk membuat 
mahasiswa memahami materi tersebut [3,6,7]. Penggunaan program komputer seperti geogebra atau 
mathleb akan membantu mahasiswa dalam mempelajari fungsi invers trigonometri. Dalam pembelajaran 
jangan terlalu detail pada awal pembelajara, cukup memberikan materi yang penting kemudian pemberian 
latihan soal akan lebih efektif untuk mahasiswa mengembangkan pengetahuan mereka tentang fungsi 
invers trigonometri. Karena dalam belajar mahasiswa harus terlibat dalam proses, memiliki pengalaman 
yang bermakna, kerjasama dalam kelompok, dan bekerja dengan konsep diri [15, 16, 17]. 

   terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen 
praktikan dalam pembelajaran. Keadaan pembelajaran yang mengganggu mahasiswa dalam belajar dapat 
dilihat melalui komentar mahasiswa dari pembelajaran yang diikuti dan juga dari refleksi setelah 
pembelajaran. Mahasiswa mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen praktikan dan 
melihat kekurangan dalam melakukan pembelajaran. Selain mahasiswa, dosen pamong juga melihat 
pembelajaran yang berlangsung dan juga memberikan masukan tentang kekurangan dan kesalahan yang 
dilakukan oleh dosen praktikan dalam kegiatan pembelajaran. Dari kekurangan yang disampaikan 
mahasiwa dan dosen pamong ini ada beberapa yang menyebabkan munculnya beban kognitif  
sehingga mengganggu mahasiswa dalam memahami fungsi invers trigonometri.  

Beban kognitif  yang terlihat dalam pembelajaran yaitu faktor bahasa yang digunakan 
oleh dosen praktikan. Dalam gambar 5a dan gambar 5b terlihat bahwa mahasiswa merasakan ada beban 
dari bahasa yang digunakan dosen praktikan dalam menyampaikan materi. Rasa gugup yang dirasakan 
dosen praktikan mengakibatkan mahasiswa merasa kebingungan memahami maksud dari yang 
disampaikan dosen praktikan. Dan juga dari komentar dosen pamong menunjukkan bahwa bahasa yang 
digunakan oleh dosen praktikan terlalu kaku dan banyak mengalami kesalahan. Kesalahankesalahan 
pengucapan ini juga akan membuat mahasiswa terganggu dan kurang yakin akan penjelasan dari dosen 
praktikan. Beban yang disebabkan oleh instruksional yang diberikan dosen praktikan yang membuat 
mahasiswa mengalami beban inilah yang merupakan beban kognitif  Beban kognitif 
merupakan beban yang berasal dari desain instruksional yang membuat semakin membebani 
mahasiswa dalam belajar [5]. 

Beban yang dirasakan mahasiswa dalam pembelajaran adalah kurangnya penguasaan kondisi 
kelas dan penguasaan materi yang kurang maksimal dari dosen praktikan. Dapat dilihat dari komentar 
mahasiswa pada gambar 6. Pengetahuan yang kurang dari dosen praktikan akan membuat mahasiswa 
mengalami beban dalam belajar. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh dosen praktikan juga 
terlihat/tercermin dari komentar dosen pamong tentang kesalahan penyampaian beberapa materi yang 
diajarkan. Dari kesalahankesalahan tersebut menunjukkan bahwa dosen praktikan kurang matang tentang 
materi prasyarat yang berhubungan dengan fungsi invers trigonometri. Pengetahuan sebelumnya baik dari 
dosen maupun dari mahasiswa yang kurang memadai akan memberikan beban kognitif pada kegiatan 
pembelajaran. Situasi ini disebut [1]. Keadaan atau situasi ini juga 
akibat dari masalah pertama tadi. Masalah yang dirasakan adalah kurang yakinnya dosen praktikan dan 
kurang tenang dosen praktikan dalam menyampaikan materi. Ini mengakibatkan dalam pembelajaran 
dosen praktikan kurang menguasai keadaan kelas dan juga materi yang diajarkan.  

Dari pembahasan dapat dilihat bahwa beban kognitif  dalam pembelajaran materi 
fungsi invers trigonometri disebabkan oleh tiga hal yaitu, faktor bahasa yang digunakan oleh dosen 
praktikan, penguasaan keadaan pada saat pembelajaran, dan penguasaan materi yang kurang dari dosen 
praktikan. Bahasa yang digunakan oleh dosen praktikan terlalu berteletele dan terlihat gugup atau dengan 
kata lain penguacapan yang banyak mengalami kesalahan dalam penyampaian pada saat pembelajaran. 
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Pada saat pembelajaran dosen praktikan terlalu fokus pada kelompok mahasiswa tertentu sehingga 
kelompok mahasiswa yang lainnya kurang mendapatkan pengawasan dan perhatian dari dosen praktikan. 
Pengetahuan dosen praktikan yang kurang membuat penyampaian materi dalam pembelajaran mengalami 
kesalahan. 

Melihat beban kognitif yang muncul maka beban ini harus ditekan serendah mungkin 
dalam pembelajaran [3,6,7]. Untuk faktor bahasa yang digunakan memang perlu latihan dalam 
pembelajaran. Ketenangan  dalam mengajar memang dibutuhkan oleh seorang dosen sebelum melakukan 
kegiatan mengajar dalam pembelajaran. Persiapan yang matang juga akan mempengaruhi mental dari 
dosen dalam mengajar fungsi invers trigonometri. 

   dapat dilihat melaui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen 
praktikan. Beban kognitif  merupakan beban yang disebabkan oleh upaya peserta didik untuk 
memproses dan memahami materi [5]. Beban kognitif ini sangat memfasilitasi dan mendukung 
mahasiswa dalam belajar [3]. Dalam belajar mahasiswa akan semakin lebih bersemangat karena adanya 
tugas belajar yang sesuai dengan skema yang telah dimiliki. Semangat tersebut akan membuat upaya yang 
dilakukan semakin mengarah kepada pemahaman fungsi invers trigonometri. 

Dalam pembelajaran dosen praktikan menggunakan beberapa gambar grafik sirkular, grafik 
fungsi invers, dan unit circle untuk menjelaskan tentang materi fungsi invers trigonometri. Pada gambar 7 
terlihat mahasiswa merasa lebih bisa dan tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan gambar atau 
media pembelajaran dengan komputer. Penggunaan media berupa gambar ini merupakan upaya dalam 
mengelola beban kognitif  sehingga dalam penyampaiannya lebih mudah dipahami. Dengan 
pengelolahan penyampaian dalam pembelajaran pada beban kognitif yang sesuai akan meningkatkan 
beban kognitif  

Beban kognitif yang terlihat dalam pembelajaran adalah ketika diberikan suatu latihan 
soal untuk dikerjakan. Pada gambar 8 terlihat bahwa mahasiswa lebih senang diberikan latihan soal yang 
membuat mereka lebih dapat menguasai materi fungsi invers trigonometri. Penggunaan latihan soal dapat 
meningkatkan beban kognitif  karena pada situasi ini mahasiswa akan mencurahkan usahanya 
untuk mengerjakan dan memproses informasi yang ada pada latihan soal tersebut. Dengan latihan soal 
akan membantu mahasiswa dalam melatih keterampilan otomatisasi dalam mengerjakan soal. Situasi ini 
disebut dengan 

 
 

 


Beban kognitif  dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometrimeliputi jumlah 
element interaktivitas yang muncul dari materi prasyarat (fungsi dan fungsi satusatu), fungsi sirkular, 
menggambar unit circle, dan fungsi invers trigonometri. Kompleksitas/kerumitan yang muncul dari materi 
fungsi invers trigonometri terlihat dari kesalahan mahasiswa dalam menggambar unit circle dan juga 
menentukan nilai invers trigonometri. 

Beban kognitif  dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometri disebabkan 
oleh cara pengucapan, penguasaan situasi, dan penguasaan materi dari dosen praktikan. 

Beban kognitif  dalam memahami fungsi invers trigonometri tercermin dari ketertarikan 
mahasiswa karena penggunaan media visual/gambar dalam menjelaskan dan juga usaha yang dicurahkan 
dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan dalam pembelajaran. 
 


Penelitian ini membahas beban kognitif dalam pembelajaran, untuk penelitian lain bisa juga 
melakukan penelitian tentang hubungan beban kognitif terhadap tingkat kecerdasan peserta didik. Beban 
kognitif yang dirasakan masingmasing peserta didik apakah akan berbeda tingkatannya yang dipengaruhi 
oleh kecerdasan masingmasing peserta didik. 

Penelitian ini membahas beban kognitif yang muncul dalam pembelajaran, untuk tingkatan 
besarnya beban kognitif yang tinggi, sedang, atau rendah belum dibahas pada penelitian ini. Penelitian 
tentang assesment dalam mengukur beban kognitif yang muncul dalam pembelajaran dapat 
mengidentifikasi tinggi atau rendahnya beban kognitif yang muncul. 
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kegiatan mengajar dalam pembelajaran. Persiapan yang matang juga akan mempengaruhi mental dari 
dosen dalam mengajar fungsi invers trigonometri. 

   dapat dilihat melaui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen 
praktikan. Beban kognitif  merupakan beban yang disebabkan oleh upaya peserta didik untuk 
memproses dan memahami materi [5]. Beban kognitif ini sangat memfasilitasi dan mendukung 
mahasiswa dalam belajar [3]. Dalam belajar mahasiswa akan semakin lebih bersemangat karena adanya 
tugas belajar yang sesuai dengan skema yang telah dimiliki. Semangat tersebut akan membuat upaya yang 
dilakukan semakin mengarah kepada pemahaman fungsi invers trigonometri. 

Dalam pembelajaran dosen praktikan menggunakan beberapa gambar grafik sirkular, grafik 
fungsi invers, dan unit circle untuk menjelaskan tentang materi fungsi invers trigonometri. Pada gambar 7 
terlihat mahasiswa merasa lebih bisa dan tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan gambar atau 
media pembelajaran dengan komputer. Penggunaan media berupa gambar ini merupakan upaya dalam 
mengelola beban kognitif  sehingga dalam penyampaiannya lebih mudah dipahami. Dengan 
pengelolahan penyampaian dalam pembelajaran pada beban kognitif yang sesuai akan meningkatkan 
beban kognitif  

Beban kognitif yang terlihat dalam pembelajaran adalah ketika diberikan suatu latihan 
soal untuk dikerjakan. Pada gambar 8 terlihat bahwa mahasiswa lebih senang diberikan latihan soal yang 
membuat mereka lebih dapat menguasai materi fungsi invers trigonometri. Penggunaan latihan soal dapat 
meningkatkan beban kognitif  karena pada situasi ini mahasiswa akan mencurahkan usahanya 
untuk mengerjakan dan memproses informasi yang ada pada latihan soal tersebut. Dengan latihan soal 
akan membantu mahasiswa dalam melatih keterampilan otomatisasi dalam mengerjakan soal. Situasi ini 
disebut dengan 

 
 

 


Beban kognitif  dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometrimeliputi jumlah 
element interaktivitas yang muncul dari materi prasyarat (fungsi dan fungsi satusatu), fungsi sirkular, 
menggambar unit circle, dan fungsi invers trigonometri. Kompleksitas/kerumitan yang muncul dari materi 
fungsi invers trigonometri terlihat dari kesalahan mahasiswa dalam menggambar unit circle dan juga 
menentukan nilai invers trigonometri. 

Beban kognitif  dalam pembelajaran materi fungsi invers trigonometri disebabkan 
oleh cara pengucapan, penguasaan situasi, dan penguasaan materi dari dosen praktikan. 

Beban kognitif  dalam memahami fungsi invers trigonometri tercermin dari ketertarikan 
mahasiswa karena penggunaan media visual/gambar dalam menjelaskan dan juga usaha yang dicurahkan 
dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan dalam pembelajaran. 
 


Penelitian ini membahas beban kognitif dalam pembelajaran, untuk penelitian lain bisa juga 
melakukan penelitian tentang hubungan beban kognitif terhadap tingkat kecerdasan peserta didik. Beban 
kognitif yang dirasakan masingmasing peserta didik apakah akan berbeda tingkatannya yang dipengaruhi 
oleh kecerdasan masingmasing peserta didik. 

Penelitian ini membahas beban kognitif yang muncul dalam pembelajaran, untuk tingkatan 
besarnya beban kognitif yang tinggi, sedang, atau rendah belum dibahas pada penelitian ini. Penelitian 
tentang assesment dalam mengukur beban kognitif yang muncul dalam pembelajaran dapat 
mengidentifikasi tinggi atau rendahnya beban kognitif yang muncul. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam 
menyelesaikan permasalahan berupa soal cerita matematis, mendeskripsikan faktor penyebab siswa 
melakukan kesalahan, dan pengaruh kemampuan spasial terhadap kesalahan siswa berdasarkan 
   atau yang dikenal dengan Analisis Kesalahan Newman (AKN). Subjek 
dalam penelitian ini adalah 64 siswa dari SMPN 1 Selorejo Blitar dan SMPN 1 Malang. Pada 
penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian yang 
dilakukan yaitu observasi awal, pemberian tes tertulis bagi siswa, rekapitulasi hasil tes tertulis dan 
penentuan subjek wawancara, kegiatan wawancara,  analisis hasil tes wawancara, kesimpulan. Dari 
hasil rekapitulasi tes tertulis, kesalahan pada masingmasing tahap dalam AKN terjadi secara merata 
dengan kesalahan tertinggi terjadi pada tahap keterampilan proses. Kesalahan pada tahap pemahaman 
disebabkan karena siswa tidak dapat memahami maksud dari soal. Pada tahap transformasi, kesalahan 
disebabkan karena siswa tidak mampu menentukan konsep penyelesaian. Pada tahap keterampilan 
proses kesalahan disebabkan oleh ketidaktelitian dalam proses perhitungan. Kesalahan  pada tahap 
penulisan jawaban akhir disebabkan oleh kesalahan pada tahap sebelumnya. Kesalahan terkait 
kemampuan spasial siswa terjadi pada tahap pemahaman yaitu ketika siswa mengubah soal cerita 
kedalam gambar atau model matematis. 


 
Soal cerita matematis merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling menantang bagi 

kebanyakan siswa. Hal ini karena soal cerita matematis memerlukan keterampilan majemuk dalam proses 
penyelesaiannya. Keterampilan yang diperlukan meliputi keterampilan dalam membaca, memahami 
masalah pada soal, mengidentifikasi pertanyaan yang perlu dijawab, memilih informasi yang penting, 
memilih dan menerapkan operasi matematis, serta menyimpulkan dan menuliskan jawaban [1]. Kriteria 
utama dari suatu soal cerita adalah pendeskripsian konteks soal dengan katakata.  Sehingga pada soal 
cerita, hal yang lebih ditekankan adalah penggunaan katakata untuk mengungkapkan maksud dari 
pertanyaan yang diajukan daripada notasi dalam pengungkapannya [2]. Kebanyakan soal cerita baik dari 
sumbersumber terdahulu maupun modern, memuat tiga komponen struktur komposisional [3], yaitu: 

a. Komponen latar , memuat karakter dan lokasi pada soal cerita. Komponen ini 
biasanya tidak berpengaruh pada solusi dari soal. 

b. Komponen informasi, memberikan invormasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, 
biasanya terdapat informasi tambahan yang perlu diwaspadai artinya bisa jadi informasi tersebut 
sebagai pengecoh. 

c. Pertanyaan. 
Dalam pendidikan matematika sekolah, soal cerita matematis menjadi salah satu aspek yang penting 

dalam praktek pembelajaran. Soal cerita matematis biasanya berupa masalah matematika yang dikaitkan 
dengan kehidupan seharihari siswa. Hal ini berarti masalah yang disajikan dalam soal cerita cenderung 
bukanlah soal rutin, karena memuat beberapa informasi dan membutuhkan pemahaman bertingkat.  
Situasi pada soal cerita, situasi yang dideskripsikan terdapat beberapa modifikasi, penukaran, kombinasi 
kuantitas, bentuk, atau unsurunsur matematis yang lain [4]. Mengutip Chapman [5], menyatakan bahwa 
soal cerita dapat menyediakan latihan terhadap situasi masalah seharihari, memotivasi siswa untuk 
memahami pentingnya konsep matematika, dan membantu siswa mengembangkan kreativitas, kritis, dan 
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dengan kehidupan seharihari siswa. Hal ini berarti masalah yang disajikan dalam soal cerita cenderung 
bukanlah soal rutin, karena memuat beberapa informasi dan membutuhkan pemahaman bertingkat.  
Situasi pada soal cerita, situasi yang dideskripsikan terdapat beberapa modifikasi, penukaran, kombinasi 
kuantitas, bentuk, atau unsurunsur matematis yang lain [4]. Mengutip Chapman [5], menyatakan bahwa 
soal cerita dapat menyediakan latihan terhadap situasi masalah seharihari, memotivasi siswa untuk 
memahami pentingnya konsep matematika, dan membantu siswa mengembangkan kreativitas, kritis, dan 

kemampuan memecahkan masalah.       (NCTM) menyatakan 
bahwa dengan pemecahan masalah matematis siswa seharusnya memperoleh cara berpikir, terbiasa gigih 
dan penasaran, serta percaya diri dalam situasi yang tidak familiar [6]. 

Kurikulum yang diterapkan di Indonesia telah menempatkan pemecahan masalah dalam kehidupan 
seharihari sebagai salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Salah satu realisasi dari 
kompetensi ini pada pelajaran matematika adalah menggunakan soal cerita matematis untuk 
merepresentasikan masalah seharihari. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan 
pada tahun 2006 juga memberikan porsi bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan 
masalah seharihari, salah satunya melalui soal cerita [7]. Dalam Kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal 
dengan K13, keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah seharihari lebih ditekankan dengan 
dituangkan pada Kompetensi Inti 4 (KI 4) yaitu keterampilan [8]. 

Faktanya, kemampuan siswa di Indonesia dalam memecahkan masalah masih rendah jika 
dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data  
[9], Indonesia menempati urutan 36 dari 49 negara partisipan dalam hal ratarata pencapaian skor tes 
matematika.      (PISA) tahun 2009, menyatakan bahwa 
keterampilan membaca siswa di Indonesia menempati urutan 56 dari 63 negara partisipan [10]. 
Sedangkan untuk kemampuan menyelesaikan masalah matematika, laporan PISA menunjukkan bahwa 
indonesia menempati urutan 61 dari 63 partisipan.  Salah satu bentuk soal nonrutin adalah soal cerita yang 
menuntut penyelesaian yang membutuhkan tingkat penalaran lebih lanjut.  Soal matematika dalam bentuk 
cerita memberikan gambaran yang nyata mengenai permasalahan kehidupan yang sebenarnya [11].  Lebih 
lanjut, Setyono menyimpulkan bahwa jika siswa mampu menyelesaikan soal matematika dalam bentuk 
cerita maka siswa akan akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dalam kehidupan nyata sehari
hari. 

Salah satu tahap yang paling menentukan alur berpikir siswa dalam mememilih strategi dalam 
menyelesaikan masalah berupa soal cerita adalah pada tahap pemahaman. Dalam tahap pemahaman, 
siswa diharuskan membayangkan masalah yang disajikan (dalam penelitian ini adalah materi lingkaran) 
dan mengubahnya ke bentuk gambar sesuai yang dipahami. Pada tahap ini siswa dominan menggunakan 
kecerdasan spasialnya. Kecerdasan spasial merupakan salah satu dari 9 kecerdasan dalam teori 
kecerdasan majemuk [Gardner, 2010]. Pada beberapa literatur yang ada, istilah kecerdasan spasial, 
kemampuan spasial, keterampilan spasial, kemampuan visualisasi, kemampuan visualspasial, persepsi 
spasial, kemampuan konsep spasial, visualisasi tiga dimensi, kognisi visual, dan kemampuan dalam 
isualisasi memiliki makna yang serupa dan dapat digunakan bergantiganti [13]. Kemampuan spasial juga 
diartikan sebagai kemampuan untuk memformulasikan gambaran mental dan untuk memanipulasi 
gambargambar tersebut di pikiran [14]. Ahli yang lain menyatakan bahwa kemampuan spasial mengarah 
pada kemampuan dalam merepresentasikan, mentransformasi, menggeneralisasi, dan memanggil ulang 
informasi simbolik nonlinguistik [15]. Kemampuan spasial merupakan konsep abstrak yang meliputi 
persepsi spasial yang melibatkan hubungan spasial termasuk orientasi sampai pada kemampuan yang 
rumit yang melibatkan manipulasi serta rotasi mental [16]. Definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh 
Lohman bahwa kemampuan spasial dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggeneralisasi, 
mempertahankan, menerima, dan mentransformasikan gambar visual tersuktur [17]. 

Beberapa studi mengindikasikan bahwa kemampuan spasial terdiri atas banyak (lebih dari satu) 
komponen. Olkun membagi kemampuan spasial ke dalam 2 (dua) komponen utama yaitu relasi spasial 
(spatial relation) dan visualisasi spasial (spatial visualization) [18]. Thurstone membagi kemampuan 
spasial ke dalam tiga komponen utama [19]. Pertama, kemampuan untuk menyadari dan mengidentifikasi 
suatu objek ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kedua, kemampuan untuk membayangkan 
pergerakan atau perpindahan diantara bagian yang berubah. Ketiga, kemampuan untuk berpikir tentang 
hubungan spasial tersebut dimana orientasi tubuh dari observer merupakan bagian yang esensial dari 
masalah. Ahli yang lain membagi kemampuan spasial ke dalam 5 komponen yang meliputi 
. 

Mengetahui letak dan bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal, akan sangat 
membantu guru untuk mengatasi atau menutup kesalahan tersebut.  Untuk mengetahui kesalahan tersebut 
perlu dilakukan suatu analisis kesalahan terhadap hasil pekerjaan siswa terhadap suatu masalah 
matematika. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui bentukbentuk kesalahan yang 
dilakukan siswa, artinya pada tahap mana siswa melakukan kesalahan. Lebih lanjut dengan penelitian ini 
akan dapat diketahui hal yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan. Kesalahan terkait dengan 
kemampuan spasial siswa, tidak serta merta dibenahi, melainkan harus dengan metode khusus. 
Kemampuan spasial yang dimiliki seseorang memang anugerah, tetapi bukan berarti tidak dapat 
dikembangkan. Salah satu program yang digunakan untuk itu dikenal dengan  
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  [20]. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru adalah memfasilitasi potensi 
siswa yang berbedabeda terkait dengan kemampuan spasialnya, sehingga dapat berkembang sesuai 
dengan tingkatannya masingmasing. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mendiagnosis atau menganalisis kesalahan yang 
dilakukan siswa adalah metode Analisis Kesalahan Newman.  Jika dibandingkan dengan metode yang 
lain, Analisis Kesalahan Newman memiliki kredibilitas yang tinggi [12].  Newman mengembangkan 
model untuk mengklasifikasikan kesalahan dengan mengidentifikasi tahapantahapan pada analisis 
modelnya. Model ini dikenal dengan Analisis Kesalahan Newman. Tahapantahapan dalam Analisis 
Kesalahan Newman, meliputi 5 tahap yaitu membaca masalah , memahami masalah 
, transformasi masalah , keterampilan proses   dan 
penulisan jawaban akhir  [2]

Kelima tahapan dalam  prosedur Newman tersebut dapat ditulis sebagai berikut ini [21].
1. Membaca  → jika siswa dapat membaca pertanyaan. 
2. Memahami  → jika siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud pada pertanyaan. 
3. Transformasi  → jika siswa dapat memilih operasi dan prosedur matematis yang 

sesuai. 
4. Keterampilan proses  → jika siswa dapat menunjukan proses matematis yang benar. 
5. Penulisan jawaban  → jika siswa dapat menuliskan jawaban dengan tepat. 

Dengan melaksanakan prosedur Analisis Kesalahan Newman, akan dapat dengan lebih mudah 
diidentifikasi kesalahankesalahan yang terjadi.  Mengadopsi penjabaran [11], berikut ini adalah hasil 
penjabaran mengenai kesalahankesalahan dalam prosedur Analisis Kesalahan Newman. 

1. Kesalahan membaca  
Suatu kesalahan diklasifikasikan kedalam kesalahan membaca jika siswa tidak bisa membaca kata 
kunci dan simbol dalam teks soal sehingga menghalangi siswa dari rangkaian kegiatan lebih lanjut 
dalam menyelesaikan masalah. 

2. Kesalahan Memahami  
Siswa dapat membaca semua kata dalam pertanyaan, tetapi tidak dapat memahami frasa atau kalimat 
tertentu sehingga tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dalam menyelesaikan maslah. 

3. Kesalahan transformasi  
Siswa telah memahami apa yang pertanyaan inginkan untuk diselesaikan tetapi tidak dapat 
mengidentifikasi operasi atau rangkaian operasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. 
Kesalahan tahap transformasi juga terjadi ketika siswa tidak mengubah soal ke dalam kalimat 
matematisnya. 

4. Kesalahan keterampilan proses  
Siswa mampu mengidentifikasi operasi atau barisan operasi yang cocok, tetapi tidak mengetahui 
prosedur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi tersebut secara akurat. Kesalahan pada 
tahap ini juga terjadi ketika siswa melakukan kesalahan dalam hal perhitungan sehingga 
menghasilkan jawaban akhir yang salah. 

5. Kesalahan penulisan jawaban  
Siswa sudah bekerja dengan benar untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak dapat menuliskan 
solusi secara tertulis. 
Untuk mengidentifikasi kesalahankesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka dalam penelitian ini 

digunakan indikatorindikator pada tiaptiap tahap. Berikut adalah indikator kesalahan yang digunakan. 
1. Indikator kesalahan membaca soal 

• Tidak dapat membaca soal dengan baik. 
• Tidak dapat mengartikan katakata yang dianggap sulit yang diajukan. 

2. Indikator kesalahan memahami soal 
• Tidak menuliskan apa yang diketahui dan tidak dapat menjelaskan secara tersirat. 
• Tidak menuliskan apa yang ditanyakan dan tidak dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan soal 
• Tidak memahami frasa atau kalimat tertentu pada soal yang diajukan. 
•  Menuliskan apa yang diketahui dengan simbolsimbol yang dibuat sendiri dan tanpa keterangan. 
•  Menuliskan hal yang ditanyakan secara singkat sehingga tidak jelas. 
•  Menuliskan hal yang ditanyakan tapi tidak sesuai dengan yang diminta soal. 

3. Indikator kesalahan transformasi soal 
• Tidak mengubah informasi pada soal kedalam kalimat matematika dan tidak dapat menjelaskan 

proses perubahannya. 
• Mengubah informasi pada soal kedalam kalimat matematika tapi tidak tepat. 
• Tidak tepat dalam memilih rumus atau teori yang digunakan. 
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  [20]. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru adalah memfasilitasi potensi 
siswa yang berbedabeda terkait dengan kemampuan spasialnya, sehingga dapat berkembang sesuai 
dengan tingkatannya masingmasing. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mendiagnosis atau menganalisis kesalahan yang 
dilakukan siswa adalah metode Analisis Kesalahan Newman.  Jika dibandingkan dengan metode yang 
lain, Analisis Kesalahan Newman memiliki kredibilitas yang tinggi [12].  Newman mengembangkan 
model untuk mengklasifikasikan kesalahan dengan mengidentifikasi tahapantahapan pada analisis 
modelnya. Model ini dikenal dengan Analisis Kesalahan Newman. Tahapantahapan dalam Analisis 
Kesalahan Newman, meliputi 5 tahap yaitu membaca masalah , memahami masalah 
, transformasi masalah , keterampilan proses   dan 
penulisan jawaban akhir  [2]

Kelima tahapan dalam  prosedur Newman tersebut dapat ditulis sebagai berikut ini [21].
1. Membaca  → jika siswa dapat membaca pertanyaan. 
2. Memahami  → jika siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud pada pertanyaan. 
3. Transformasi  → jika siswa dapat memilih operasi dan prosedur matematis yang 

sesuai. 
4. Keterampilan proses  → jika siswa dapat menunjukan proses matematis yang benar. 
5. Penulisan jawaban  → jika siswa dapat menuliskan jawaban dengan tepat. 

Dengan melaksanakan prosedur Analisis Kesalahan Newman, akan dapat dengan lebih mudah 
diidentifikasi kesalahankesalahan yang terjadi.  Mengadopsi penjabaran [11], berikut ini adalah hasil 
penjabaran mengenai kesalahankesalahan dalam prosedur Analisis Kesalahan Newman. 

1. Kesalahan membaca  
Suatu kesalahan diklasifikasikan kedalam kesalahan membaca jika siswa tidak bisa membaca kata 
kunci dan simbol dalam teks soal sehingga menghalangi siswa dari rangkaian kegiatan lebih lanjut 
dalam menyelesaikan masalah. 

2. Kesalahan Memahami  
Siswa dapat membaca semua kata dalam pertanyaan, tetapi tidak dapat memahami frasa atau kalimat 
tertentu sehingga tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dalam menyelesaikan maslah. 

3. Kesalahan transformasi  
Siswa telah memahami apa yang pertanyaan inginkan untuk diselesaikan tetapi tidak dapat 
mengidentifikasi operasi atau rangkaian operasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. 
Kesalahan tahap transformasi juga terjadi ketika siswa tidak mengubah soal ke dalam kalimat 
matematisnya. 

4. Kesalahan keterampilan proses  
Siswa mampu mengidentifikasi operasi atau barisan operasi yang cocok, tetapi tidak mengetahui 
prosedur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi tersebut secara akurat. Kesalahan pada 
tahap ini juga terjadi ketika siswa melakukan kesalahan dalam hal perhitungan sehingga 
menghasilkan jawaban akhir yang salah. 

5. Kesalahan penulisan jawaban  
Siswa sudah bekerja dengan benar untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak dapat menuliskan 
solusi secara tertulis. 
Untuk mengidentifikasi kesalahankesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka dalam penelitian ini 

digunakan indikatorindikator pada tiaptiap tahap. Berikut adalah indikator kesalahan yang digunakan. 
1. Indikator kesalahan membaca soal 

• Tidak dapat membaca soal dengan baik. 
• Tidak dapat mengartikan katakata yang dianggap sulit yang diajukan. 

2. Indikator kesalahan memahami soal 
• Tidak menuliskan apa yang diketahui dan tidak dapat menjelaskan secara tersirat. 
• Tidak menuliskan apa yang ditanyakan dan tidak dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan soal 
• Tidak memahami frasa atau kalimat tertentu pada soal yang diajukan. 
•  Menuliskan apa yang diketahui dengan simbolsimbol yang dibuat sendiri dan tanpa keterangan. 
•  Menuliskan hal yang ditanyakan secara singkat sehingga tidak jelas. 
•  Menuliskan hal yang ditanyakan tapi tidak sesuai dengan yang diminta soal. 

3. Indikator kesalahan transformasi soal 
• Tidak mengubah informasi pada soal kedalam kalimat matematika dan tidak dapat menjelaskan 

proses perubahannya. 
• Mengubah informasi pada soal kedalam kalimat matematika tapi tidak tepat. 
• Tidak tepat dalam memilih rumus atau teori yang digunakan. 

4. Indikator kesalahan keterampilan proses 
• Kesalahan dalam komputasi. 
• Tidak tepat dalam menjelaskan proses komputasi dalam lembar jawaban. 
• Digunakannya satuan tertentu dalam proses perhitungan. 
• Tidak melanjutkan prosedur penyelesaian (macet). 

5. Indikator kesalahan Menuliskan jawaban akhir 
• Tidak menuliskan jawaban akhir. 
• Menuliskan jawaban akhir yang tidak tepat. 
• Menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal. 
• Tidak menyertakan satuan yang sesuai. 
Siswa dikatakan melakukan kesalahan jika jawaban pada setiap butir soal tidak sesuai. 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah (1) bagaimana deskripsi 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan permasalahan berupa soal cerita matematis, (2) 
apakah faktorfaktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan 
matematika berdasarkan Analisis Kesalahan Newman, (3) bagaimana pengaruh kemampuan spasial 
terhadap kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan    (NEA). Manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah (1) dengan mengetahui letak kesalahan, penyebab kesalahan, dan 
pengaruh kemampuan spasial, diharapkan dapat membantu guru dalam mendesain metode mengajar 
untuk menanggulangi kesalahankesalahan serupa yang mungkin terjadi, (2) dengan mengetahui letak 
bantuk kesalahan yang biasanya terjadi, siswa diharapkan dapat mengantisipasi bentuk kesalahan yang 
ada dengan lebih menambah porsi belajar dimana kesalahan tersebut biasa dilakukan 

 
 

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.  Menurut Bogdan dan 
Taylor (dalam [22]), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa katakata tertulis atau lisan dari orangorang dan pelaku yang dapat diamati. Data deskriptif adalah 
data yang memuat hasilhasil penelitian yang bersifat nonkuantitatif  yang memberikan gambaran secara 
mendalam tentang faktafakta dari objek yang diteliti.  Datadata yang bersifat deskriptif dapat berupa 
naskah wawancara, catatan lapangan, fotofoto, videotape, memo atau catatan dan dokumen resmi 
lainnya. 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pengerjaan siswa dan jenis 
kesalahan yang dilakukan serta tahap di mana kesalahan tersebut terjadi menurut Analisis Kesalahan 
Newman, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.  Pemilihan studi kasus dalam 
penelitian ini juga atas dasar pertimbangan bahwa  fokus penelitian adalah pada peristiwa kontemporer 
dan peneliti tidak memiliki kontrol atas peristiwa yang terjadi. 

Pada penelitian ini, terdapat dua lokasi yang digunakan yaitu di SMP Negeri 1 Selorejo dan SMP 
Negeri 1 Malang.  SMP Negeri 1 Selorejo berlokasi di Kec. Selorejo Kabupaten Blitar dan penelitian 
dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014.  Sedangkan subjeknya adalah siswa kelas VIII D 
yang berjumlah 21 siswa.  SMP Negeri 1 Malang berlokasi di jalan Lawu No. 12, Kota Malang dan 
penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014.  Subjeknya adalah siswa kelas VIII B 
yang berjumlah 30 siswa. Pada pembahasan selanjutnya, SMP Negeri 1 Malang akan disebut dengan 
subjek 1 dan SMP Negeri 1 Selorejo akan disebut dengan subjek 2. 

Untuk membantu proses pengumpulan data, pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen yaitu 
tes tertulis, pedoman wawancara, dan kriteria kesalahan siswa. Tes tertulis merupakan soal tes yang akan 
digunakan sebagai bahan avaluasi proses pengerjaan siswa. Pedoman wawancara digunakan sebagai 
acuan dalam proses wawancara agar topik petanyaan tetap terfokus. Kriteria kesalahan berisi indikator 
atau jenis kesalahan yang mungkin dilakukan oleh siswa.  

Langkah pertama pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi untuk mengetahui 
bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya siswa diberikan soal tes 
tertulis yang terdiri atas 3 butir soal dan diminta mengerjakan soal tersebut dalam waktu 45 menit dengan 
prosedur pengerjaan yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah memeriksa dan mengoreksi 
lembar hasil pengerjaan siswa dan membuat rekapitulasi hasilnya.  Hasil pengerjaan siswa dibagi menjadi 
3 tingkatan yaitu tingkatan atas, tingkatan tengah, dan tingkatan bawah. Pembagian menjadi 3 tingkatan 
ini bertujuan agar siswa yang dipilih sebagai subjek wawancara mewakili keadaan seluruh kelas. Setelah 
menentukan subjek wawancara selanjutnya dilakukan wawancara satu per satu dengan  seluruh subjek 
wawancara dan mencatat hasil wawancara.  Dari hasil rekaman yang ada, selanjutnya dianalisis pada 
tahap mana dalam Analisis Kesalahan Newman, siswa melakukan kesalahan dan juga jenis kesalahan apa 
yang terjadi.  Analisis kesalahan pada tahap ini dilakukan berdasarkan langkahlangkah Analisis 
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Kesalahan Newman. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan. 

 
 

Hasil tes tertulis digunakan untuk mengetahui pada tahap mana dalam Analisis Kesalahan 
Newman, siswa melakukan kesalahan. Sedangkan hasil wawancara digunaka untuk mendeskripsikan 
penyebab siswa melakukan kesalahan dan untuk mengetahui komparasi kecenderungan siswa melakukan 
kesalahan antara SMP Negeri 1 Selorejo dan SMP Negeri 1 Malang. 

 
Hasil detil kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Malang berdasarkan 

Analisis Kesalahan Newman dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Detil Kesalahan Siswa SMP Negeri 1 Malang 

Nomor 
Siswa 

Kesalahan Nomor 
Siswa 

Kesalahan 
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 1 Soal 2 Soal 3 

1 A,B A,B A,B 16    
2  B,D D 17 C,D A,C,D A,C,D 
3 B B B,D 18 A,B,C,D A,C,D A,C,D 
4 D   19 C,D   
5 C,D  C,D 20 B,C,D X B,D 
6 C,D   21 A,C,D  B,C,D 
7 B,C,D C,D C,D 22 A,B,D X A,B,C,D 
8 C,D C,D C,D 23 A,D  A,D 
9   D 24   C,D 
10 A   25 C,D  A,D 
11 C,D   26   C,D 
12 A C,D C,D 27    
13 C,D B,D B,C,D 28 A,C,D C,D C,D 
14   C,D 29 B A,B A,B 
15   B,C,D 30 A,C,D A,C,D A,B,D 

 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi 
C : Kesalahan keterampilan proses 
D : Kesalahan penulisan jawaban akhir 
X : Tidak mengerjakan 
 

Dari hasil detil kesalahan yang disajikan di atas dapat dibuat hasil rekapitulasi jenis kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa menurut klasifikasi kesalahan dalam Analisis Kesalahan Newman. Hasil 
rekapitulasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2 Persentase Kesalahan Siswa SMP Negeri 1 Malang 

 

No. Soal A B C D V 
 %  %  %  %  % 

1 9 30 6 20 12 40 16 54 8 27 
2 7 24 6 20 8 27 9 30 17 57 
3 9 30 9 30 14 48 19 64 8 27 

Ratarata (%) 28 24 39 50 37 
 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi 
C : Kesalahan keterampilan proses 
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Kesalahan Newman. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan. 

 
 

Hasil tes tertulis digunakan untuk mengetahui pada tahap mana dalam Analisis Kesalahan 
Newman, siswa melakukan kesalahan. Sedangkan hasil wawancara digunaka untuk mendeskripsikan 
penyebab siswa melakukan kesalahan dan untuk mengetahui komparasi kecenderungan siswa melakukan 
kesalahan antara SMP Negeri 1 Selorejo dan SMP Negeri 1 Malang. 

 
Hasil detil kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Malang berdasarkan 

Analisis Kesalahan Newman dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Detil Kesalahan Siswa SMP Negeri 1 Malang 

Nomor 
Siswa 

Kesalahan Nomor 
Siswa 

Kesalahan 
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 1 Soal 2 Soal 3 

1 A,B A,B A,B 16    
2  B,D D 17 C,D A,C,D A,C,D 
3 B B B,D 18 A,B,C,D A,C,D A,C,D 
4 D   19 C,D   
5 C,D  C,D 20 B,C,D X B,D 
6 C,D   21 A,C,D  B,C,D 
7 B,C,D C,D C,D 22 A,B,D X A,B,C,D 
8 C,D C,D C,D 23 A,D  A,D 
9   D 24   C,D 
10 A   25 C,D  A,D 
11 C,D   26   C,D 
12 A C,D C,D 27    
13 C,D B,D B,C,D 28 A,C,D C,D C,D 
14   C,D 29 B A,B A,B 
15   B,C,D 30 A,C,D A,C,D A,B,D 

 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi 
C : Kesalahan keterampilan proses 
D : Kesalahan penulisan jawaban akhir 
X : Tidak mengerjakan 
 

Dari hasil detil kesalahan yang disajikan di atas dapat dibuat hasil rekapitulasi jenis kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa menurut klasifikasi kesalahan dalam Analisis Kesalahan Newman. Hasil 
rekapitulasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2 Persentase Kesalahan Siswa SMP Negeri 1 Malang 

 

No. Soal A B C D V 
 %  %  %  %  % 

1 9 30 6 20 12 40 16 54 8 27 
2 7 24 6 20 8 27 9 30 17 57 
3 9 30 9 30 14 48 19 64 8 27 

Ratarata (%) 28 24 39 50 37 
 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi 
C : Kesalahan keterampilan proses 

D : Kesalahan penulisan jawaban akhir 
V : Tidak melakukan kesalahan 
 
Detil kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Malang dapat dilihat di Tabel 3. 
 

Tabel 3 Detil Kesalahan Siswa SMP Negeri 1 Selorejo 
 

Nomor Siswa Kesalahan 
Soal 1 Soal 2 Soal 3 

1 A,B,C,D X A,B,C,D 
2 A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
3 A,C,D A,B,C,D B,D 
4 C,D  B,C,D 
5 B,C,D B,C,D B,C,D 
6 A,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
7 C,D A,B,C,D C,D 
8 A,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
9 A,B,C,D B,C,D B,C,D 

10 A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
11 B,C,D  C,D 
12 A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
13 B,C,D C,D B,C,D 
14 A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
15 A,C,D A,C,D B,D 
16 C,D  C,D 
17 B,C,D B,C,D B,C,D 
18 C,D  B,D 
19 A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D 
20 B,C,D B,C,D B,C,D 
21 A,C,D A,B A,B,C,D 

 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi 
C : Kesalahan keterampilan proses 
D : Kesalahan penulisan jawaban akhir 
X : Tidak mengerjakan 
 

Dari hasil detil kesalahan yang disajikan diatas dapat dibuat hasil rekapitulasi jenis kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa menurut klasifikasi kesalahan dalam Analisis Kesalahan Newman. Hasil 
rekapitulasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4. 

 
Tabel 4 Persentase Kesalahan Siswa SMP Negeri 1 Selorejo 

 

No. Soal A B C D V 
 %  %  %  %  % 

1 12 57 12 57 21 100 21 100 0 0 
2 12 57 15 72 16 76 16 76 4 19 
3 9 43 18 86 18 86 21 100 0 0 

Ratarata (%) 53 72 87 92 6 
 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi 
C : Kesalahan keterampilan proses 
D : Kesalahan penulisan jawaban akhir 
V : Tidak melakukan kesalahan 
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Tahap pertama yang akan dijabarkan adalah tahap memahami soal . Berdasarkan 

Tabel 2 dan Tabel 4 diketahui bahwa pada soal nomor 1 sebanyak 30% dari 30 siswa subjek 1 melakukan 
kesalahan pada tahap pemahaman. Sedangkan untuk subjek 2 tercatat sebanyak 57% dari 21 siswa 
melakukan kesalahan pada tahap ini. Soal nomor 2 sebanyak 24% siswa subjek 1 melakukan kesalahan 
dan 57% siswa subjek 2 melakukan kesalahan pemahaman. Untuk soal nomor 3, kesalahan pada tahap 
pemahaman tercatat sebesar 30% pada subjek 1 dan 43% pada subjek 2. Jadi dari datadata di atas, rata
rata persentase kesalahan pada tahap pemahaman untuk seluruh soal yang diujikan tercatat sebesar 28% 
pada subjek 1. Sedangkan pada subjek 2, ratarata kesalahan totalnya adalah sebesar 53%. 

Tahap selanjutnya adalah tahap transformasi  . Pada soal nomor 1, kesalahan 
yang dibuat siswa pada tahap transformasi, untuk subjek 1 tercatat sebesar 20% dan subjek 2 tercatat 
kesalahan sejenis dilakukan oleh 57% siswa. Untuk soal nomor 2, kesalahan transformasi yang dilakukan 
oleh subjek 1 adalah sebesar 20%. Seda ngkan subjek 2, persentase kesalahan pada tahap ini meningkat 
menjadi 72%, dari total 21 siswa yang mengikuti tes. Soal nomor 3 kedua subjek mengalami peningkatan 
persentase jumlah siswa yang melakukan kesalahan. Subjek 1 meningkat 10% menjadi 30% dan subjek 2 
meningkat sebesar 14% menjadi 86%. Jadi dari datadata yang diuraikan di atas, maka ratarata 
persentase kesalahan yang dilakukan oleh masingmasing subjek untuk seluruh soal yang diujikan adalah 
24% untuk subjek 1 dan 72% untuk subjek 2. 

Tahap ketiga adalah tahap keterampilan proses  yaitu tahap dimana siswa melakukan 
perhitungan untuk menyelesaikan masalah. Untuk soal nomor 1, kesalahan komputasi dilakukan oleh 
40% siswa pada subjek 1. Sedangkan subjek 2, seluruh siswa atau 100% melakukan kesalahan pada tahap 
keterampilan proses. Pada soal nomor 2, subjek 1 mengalami penurunan persentase kesalahan menjadi 
27% dan begitu pula pada subjek 2 menjadi 76%. Kenaikan persentase kesalahan kembali meningkat 
pada soal nomor 3. Subjek 1 mengalami peningkatan sebesar 21% menjadi 48% dan pada subjek 2, 
kesalahan pada tahap ini meningkat menjadi 86%. Jadi dari hasil pemaparan pada tahap ini, ratarata 
persentase kesalahan untuk seluruh soal pada subjek 1 adalah sebesar 39%. Sedangkan pada subjek 2, 
ratarata persentase kesalahannya adalah sebesar 87%. Kondisi ini menurut disebabkan karena siswa 
belum atau bahkan tidak menggunakan meta kognisinya [23]. Montaque (dalam [23]) menyebutkan 
bahwa strategi dan proses kognitif yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah meliputi kemampuan 
untuk menyusun hipotesis, merencanakan penyelesaian, memprediksi hasil perhitungan, mengecek hasil 
dugaan. 

Tahap terakhir adalah penulisan jawaban akhir atau . Pada tahap encoding untuk soal 
nomor 1, subjek 1 tercatat lebih dari setengah siswanya melakukan kesalahan, yaitu sebesar 54%. Subjek 
2 untuk soal nomor 1 tercatat 100% atau seluruh siswa melakukan kesalahan. Untuk soal nomor 2, terjadi 
penurunan persentase kesalahan yang dilakukan yaitu 30% dan 76% berturutturut untuk subjek 1 dan 
subjek 2. Pada soal nomor 3, kedua subjek kembali mengalami kenaikan persentase kesalahan yang 
dibuat pada tahap encoding. Subjek 1 tercatat sebagai persentase tertinggi dari seluruh tahap untuk ketiga 
soal, yaitu sebesar 64%. Sedangkan subjek 2, seluruh siswanya melakukan kesalahan penulisan jawabn 
akhir untuk soal nomor 3. Jadi ratarata persentase kesalahan tahap encoding dari seluruh soal adalah 50% 
untuk subjek 1 dan 92% untuk subjek 2.  

Persentase kesalahan pada tahap encoding tercatat lebih besar dari pada kesalahan pada tahaptahap 
sebelumnya. Hal ini terjadi pada ketiga soal yang diujikan, kesalahan penulisan jawaban akhir paling 
tinggi. Dari hasil pengerjaan siswa pada masingmasing sekolah, kesalahan tahap encoding pada 
umumnya merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Untuk mengetahui 
tahap dimana pertama kali siswa melakukan kesalahan sehingga salah dalam menentukan jawaban akhir, 
berikut adalah data yang menunjukkan kesalahan pertama yang dilakukan oleh siswa. 
 
 

Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 
subjek yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis terhadap wawancara terkait dengan penyebab 
siswa melakukan kesalahan disajikan berikut ini. 

Kesalahan paling dominan yang ditemukan pada penelitian ini adalah kesalahan dalam perhitungan 
dan kesalahan transformasi. Kesalahan dalam tahap keterampilan proses diakibatkan oleh kecerobohan 
atau ketidaktelitian siswa dalam proses perhitungan. Kesalahan pada tahap transformasi dominan 
berbentuk ketidakmampuan siswa dalam menentukan konsep yang akan digunakan siswa dalam 
penyelesaian soal. Kesalahan ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman siswa secara mendalam 
terhadap materi keliling dan luas lingkaran. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan rumus ketika 
dihadapkan dalam suatu masalah. 



61

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

 
Tahap pertama yang akan dijabarkan adalah tahap memahami soal . Berdasarkan 

Tabel 2 dan Tabel 4 diketahui bahwa pada soal nomor 1 sebanyak 30% dari 30 siswa subjek 1 melakukan 
kesalahan pada tahap pemahaman. Sedangkan untuk subjek 2 tercatat sebanyak 57% dari 21 siswa 
melakukan kesalahan pada tahap ini. Soal nomor 2 sebanyak 24% siswa subjek 1 melakukan kesalahan 
dan 57% siswa subjek 2 melakukan kesalahan pemahaman. Untuk soal nomor 3, kesalahan pada tahap 
pemahaman tercatat sebesar 30% pada subjek 1 dan 43% pada subjek 2. Jadi dari datadata di atas, rata
rata persentase kesalahan pada tahap pemahaman untuk seluruh soal yang diujikan tercatat sebesar 28% 
pada subjek 1. Sedangkan pada subjek 2, ratarata kesalahan totalnya adalah sebesar 53%. 

Tahap selanjutnya adalah tahap transformasi  . Pada soal nomor 1, kesalahan 
yang dibuat siswa pada tahap transformasi, untuk subjek 1 tercatat sebesar 20% dan subjek 2 tercatat 
kesalahan sejenis dilakukan oleh 57% siswa. Untuk soal nomor 2, kesalahan transformasi yang dilakukan 
oleh subjek 1 adalah sebesar 20%. Seda ngkan subjek 2, persentase kesalahan pada tahap ini meningkat 
menjadi 72%, dari total 21 siswa yang mengikuti tes. Soal nomor 3 kedua subjek mengalami peningkatan 
persentase jumlah siswa yang melakukan kesalahan. Subjek 1 meningkat 10% menjadi 30% dan subjek 2 
meningkat sebesar 14% menjadi 86%. Jadi dari datadata yang diuraikan di atas, maka ratarata 
persentase kesalahan yang dilakukan oleh masingmasing subjek untuk seluruh soal yang diujikan adalah 
24% untuk subjek 1 dan 72% untuk subjek 2. 

Tahap ketiga adalah tahap keterampilan proses  yaitu tahap dimana siswa melakukan 
perhitungan untuk menyelesaikan masalah. Untuk soal nomor 1, kesalahan komputasi dilakukan oleh 
40% siswa pada subjek 1. Sedangkan subjek 2, seluruh siswa atau 100% melakukan kesalahan pada tahap 
keterampilan proses. Pada soal nomor 2, subjek 1 mengalami penurunan persentase kesalahan menjadi 
27% dan begitu pula pada subjek 2 menjadi 76%. Kenaikan persentase kesalahan kembali meningkat 
pada soal nomor 3. Subjek 1 mengalami peningkatan sebesar 21% menjadi 48% dan pada subjek 2, 
kesalahan pada tahap ini meningkat menjadi 86%. Jadi dari hasil pemaparan pada tahap ini, ratarata 
persentase kesalahan untuk seluruh soal pada subjek 1 adalah sebesar 39%. Sedangkan pada subjek 2, 
ratarata persentase kesalahannya adalah sebesar 87%. Kondisi ini menurut disebabkan karena siswa 
belum atau bahkan tidak menggunakan meta kognisinya [23]. Montaque (dalam [23]) menyebutkan 
bahwa strategi dan proses kognitif yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah meliputi kemampuan 
untuk menyusun hipotesis, merencanakan penyelesaian, memprediksi hasil perhitungan, mengecek hasil 
dugaan. 

Tahap terakhir adalah penulisan jawaban akhir atau . Pada tahap encoding untuk soal 
nomor 1, subjek 1 tercatat lebih dari setengah siswanya melakukan kesalahan, yaitu sebesar 54%. Subjek 
2 untuk soal nomor 1 tercatat 100% atau seluruh siswa melakukan kesalahan. Untuk soal nomor 2, terjadi 
penurunan persentase kesalahan yang dilakukan yaitu 30% dan 76% berturutturut untuk subjek 1 dan 
subjek 2. Pada soal nomor 3, kedua subjek kembali mengalami kenaikan persentase kesalahan yang 
dibuat pada tahap encoding. Subjek 1 tercatat sebagai persentase tertinggi dari seluruh tahap untuk ketiga 
soal, yaitu sebesar 64%. Sedangkan subjek 2, seluruh siswanya melakukan kesalahan penulisan jawabn 
akhir untuk soal nomor 3. Jadi ratarata persentase kesalahan tahap encoding dari seluruh soal adalah 50% 
untuk subjek 1 dan 92% untuk subjek 2.  

Persentase kesalahan pada tahap encoding tercatat lebih besar dari pada kesalahan pada tahaptahap 
sebelumnya. Hal ini terjadi pada ketiga soal yang diujikan, kesalahan penulisan jawaban akhir paling 
tinggi. Dari hasil pengerjaan siswa pada masingmasing sekolah, kesalahan tahap encoding pada 
umumnya merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Untuk mengetahui 
tahap dimana pertama kali siswa melakukan kesalahan sehingga salah dalam menentukan jawaban akhir, 
berikut adalah data yang menunjukkan kesalahan pertama yang dilakukan oleh siswa. 
 
 

Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 
subjek yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis terhadap wawancara terkait dengan penyebab 
siswa melakukan kesalahan disajikan berikut ini. 

Kesalahan paling dominan yang ditemukan pada penelitian ini adalah kesalahan dalam perhitungan 
dan kesalahan transformasi. Kesalahan dalam tahap keterampilan proses diakibatkan oleh kecerobohan 
atau ketidaktelitian siswa dalam proses perhitungan. Kesalahan pada tahap transformasi dominan 
berbentuk ketidakmampuan siswa dalam menentukan konsep yang akan digunakan siswa dalam 
penyelesaian soal. Kesalahan ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman siswa secara mendalam 
terhadap materi keliling dan luas lingkaran. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan rumus ketika 
dihadapkan dalam suatu masalah. 

Pada tahap pemahaman, kesalahan yang dilakukan siswa diakibatkan karena siswa tidak dapat 
memahami soal yang dibaca dengan baik. Kesalahan tersebut adalah tidak menuliskan dengan tepat 
informasi soal dan pertanyaan pada soal. Kesalahan penulisan jawaban akhir tercatat cukup tinggi 
dibandingan tahap pemahaman. Namun kebanyakan kesalahan ini karena disebabkan kesalahan tahap 
sebelumnya. Siswa yang melakukan kesalahan pertama pada tahap ini disebabkan salah dalam melihat 
hasil perhitungan terakhir. 

Pada saat wawancara, siswa diminta untuk menggambarkan model dari masalah yang disajikan pada 
soal. Dari 12 siswa yang diwawancarai, sebanyak 10 siswa dapat menggambarkan model masalah yang 
ada pada soal dengan benar. Dua siswa yang memodelkan masalah dengan tidak tepat, saat ditanya 
tentang alasan memodelkan seperti yang dilakukan adalah siswa tidak memahami apa isi dari soal dan apa 
yang ditanyakan dari soal tersebut. Sementara itu dari 10 siswa yang mengambar dengan benar, ketika 
masingmasing dari mereka ditanyakan alasan memodelkan seperti itu, 7 siswa dapat menjelaskan dengan 
benar. Namun 3 siswa sebenarnya kurang memahami apa yang dimaksudkan dalam soal, tetapi mampu 
menggambarkan dengan benar. Ketika ditanya secara lebih detail, alasan yang banyak diberikan adalah 
guru pernah menjelaskan soal yang menurutnya sama dengan masalah yang dihadapi. Jadi gambar 
tersebut bukan berasal dari apa yang siswa pahami melainkan dari ingatan terhadap soal yang pernah 
mereka kerjakan. 

 
 

Berikut ini akan dibandingkan bagaimana kecenderungan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dari 
kedua sekolah. Kecenderungan kesalahan tersebut disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. 

 
Tabel 5 Kesalahan Siswa per Sekolah (%) 

 
No 

Soal 
A B C D V 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 
1 30 57 20 57 40 100 54 100 27 0 
2 24 57 20 72 27 76 30 76 57 19 
3 30 43 30 86 48 86 64 100 27 0 


Tabel 6 Kesalahan Pertama Siswa per Sekolah (%) 

 
No 

Soal 
A B C D V 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 
1 13 38 7 19 33 43 3 0 44 0 
2 7 33 0 5 23 28 0 5 70 29 
3 0 23 27 67 33 10 10 0 30 0 

 
Keterangan: 
A : Kesalahan memahami 
B : Kesalahan transformasi  
C : Kesalahan keterampilan proses 
D : Kesalahan penulisan jawaban akhir 
V : Tidak melakukan kesalahan 
S1 : SMP Negeri 1 Malang 
S2 : SMP Negeri 1 Selorejo 

Berdasarkan kedua tabel di atas terlihat bahwa untuk soal nomor 1 kecenderungan kesalahan yang 
dilakukan siswa dari kedua sekolah adalah pada tahap transformasi soal. Kesalahan pada tahap ini 
didominasi oleh kesalahan dalam menentukan konsep yang digunakan untuk penyelesaian. Perbedaan 
kesalahan yang paling mencolok adalah pada tahap pemahaman dan siswa yang menjawab benar. Subjek 
1 melakukan kesalahan tahap pemahaman sebesar 13% dan subjek 2 sebesar 38%. Sedangkan siswa yang 
menjawab benar antara subjek 1 dan subjek 2 adalah 40% berbanding 0%. 

Perbedaan persentase kesalahan yang lebih mencolok terjadi pada soal nomor 2 yaitu pada tahap 
pemahaman. Subjek 2 melakukan kesalahan jauh lebih banyak daripada subjek 1. Antara subjek 1 dan 
subjek 2, persentase kesalahan berselisih 26% yaitu berturutturut 7% dan 33%. Namun ratarata 
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kesalahan yang dilakukan untuk soal nomor 2 adalah tahap transformasi soal. Kesalahan tahap ini juga 
didominasi kesalahan dalam menentukan konsep penyelesaian soal. 

Pada soal nomor 3, kecenderungan kesalahan sedikit berubah. Subjek 1 melakukan kesalahan yang 
dominan pada tahap keterampilan proses atau proses komputasi yaitu sebesar 33%. Sedangkan subjek 2, 
pada tahap komputasi hanya melakukan kesalahan sebesar 10%. Kesalahan dominan yang dilakukan oleh 
subjek 2 adalah kesalahan pada tahap transformasi soal yaitu sebesar 67% siswa melakukan kesalahan. 
Kesalahan tahap ini didominasi oleh kesalahan dalam menentukan konsep penyelesaian yang akan 
digunkan. 

Kesalahan yang paling dominan yang dilakukan siswa pada subjek 1 adalah kesalahan dalam tahap 
ketrampilan proses   yaitu sekitar 30%.  Kesalahan ini kemungkinan terjadi akibat 
ketidaktelitian siswa dalam melakukan perhitungan. Untuk subjek 2, kesalahan yang dominan dilakukan 
adalah pada 3 tahap yaitu pemahaman, transformasi, dan keterampilan proses. Hal ini karena ketiga tahap 
tersebut ratarata kesalahan yang dilakukan hampir sama. Pada  tahap pemahaman, siswa subjek 2 
melakukan kesalahan sebesar 31,33%, pada tahap transformasi, persentase kesalahan yang dilakukan 
adalah sebesar 30,33%. Sedangkan pada tahap keterampilan proses, siswa subjek 1 melakukan kesalahan 
ratarata sebesar 27%. 

 
 

1. Tahapan siswa melakukan kesalahan 
Persentase kesalahan yang disajikan berikut ini adalah ratarata persentase seluruh kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa pada kedua subjek. Pada tahap pemahaman (comprehension), ratarata persentase 
kesalahan yang dilakukan siswa pada kedua subjek adalah sebesar 40,5%. Pada tahap transformasi 
(transformation), kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah sebanyak 48%. Tahap keterampilan proses 
(process skill) tercata sebanyak 63% kesalahan yang dilakukan pada tahap ini. Sedangkan pada tahap 
penulisan jawaban akhir (encoding), kesalahan yang dilakukan adalah sebesar 71%. 

Persentase kesalahan pertama yang menyebabkan siswa gagal dalam menentukan jawaban akhir 
yang tepat, disajikan berikut ini. Pada tahap pemahaman (comprehension), tercatat sebanyak 19% siswa 
melakukan kesalahan pada tahap ini, sehingga siswa salah dalam mengerjakan soal. Tahap transformasi 
(transformation) tercatat sebesar 20,83% kesalahan yang menyebabkan siswa tidak menemukan  jawaban 
akhir soal. Tahap keterampilan proses (process skill), sebesar 28,33% siswa melakukan kesalahan 
pertamanya di tahap ini. Pada tahap penulisan jawaban akhir (encoding), kesalahan pertama yang 
dilakukan adalah sebesar 24,83%. Siswa yang tidak melakukan kesalahan sama sekali dari ketiga soal 
adalah sebesar 28,83%. 
2. Penyebab siswa melakukan kesalahan 

Kesalahan dalam tahap keterampilan proses diakibatkan oleh kecerobohan atau ketidaktelitian siswa 
dalam proses perhitungan. Kesalahan pada tahap transformasi dominan berbentuk ketidakmampuan siswa 
dalam menentukan konsep yang akan digunakan siswa dalam penyelesaian soal. Kesalahan ini 
diakibatkan oleh kurangnya pemahaman siswa secara mendalam terhadap materi keliling dan luas 
lingkaran. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan rumus ketika dihadapkan dalam suatu masalah. 

Pada tahap pemahaman, kesalahan yang dilakukan siswa diakibatkan karena siswa tidak dapat 
memahami soal yang dibaca dengan baik. Kesalahan tersebut adalah tidak menuliskan dengan tepat 
informasi soal dan pertanyaan pada soal. Kesalahan penulisan jawaban akhir tercatat cukup tinggi 
dibandingan tahap pemahaman. Namun kebanyakan kesalahan ini karena disebabkan kesalahan tahap 
sebelumnya. Siswa yang melakukan kesalahan pertama pada tahap ini disebabkan salah dalam melihat 
hasil perhitungan terakhir. 
3. Pengaruh kemampuan spasial terhadap kesalahan yang dilakukan siswa 

Secara dominan kesalahan siswa disebabkan karena siswa tidak dapat memahami atau gagal dalam 
memahami masalah yang ada pada soal. Terdapat siswa yang tidak dapat membuat model (gambar) dari 
masalah yang disajikan. Kebanyakan siswa dapat memodelkan masalah yang ada pada soal dengan benar. 
Meskipun hal ini tidak cukup kuat untuk menyimpulkan level kemampuan spasial siswa, namun secara 
kasar dapat dikatakan siswa sudah dapat membayangkan masalah yang ada pada soal. Jadi kesalahan 
yang dilakukan siswa secara dominan bukan  disebabkan karena siswa tidak dapat membayangkan 
masalah yang ada pada soal, tetapi lebih kearah faktor pemahaman terhadap masalah yang ada.  

 
 

Pada penelitian ini telah diungkap letakletak kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 
soal cerita matematis berdasarkan tahaptahap dalam AKN serta penyebabnya. Penelitian lanjutan dapat 
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kesalahan yang dilakukan untuk soal nomor 2 adalah tahap transformasi soal. Kesalahan tahap ini juga 
didominasi kesalahan dalam menentukan konsep penyelesaian soal. 
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ketrampilan proses   yaitu sekitar 30%.  Kesalahan ini kemungkinan terjadi akibat 
ketidaktelitian siswa dalam melakukan perhitungan. Untuk subjek 2, kesalahan yang dominan dilakukan 
adalah pada 3 tahap yaitu pemahaman, transformasi, dan keterampilan proses. Hal ini karena ketiga tahap 
tersebut ratarata kesalahan yang dilakukan hampir sama. Pada  tahap pemahaman, siswa subjek 2 
melakukan kesalahan sebesar 31,33%, pada tahap transformasi, persentase kesalahan yang dilakukan 
adalah sebesar 30,33%. Sedangkan pada tahap keterampilan proses, siswa subjek 1 melakukan kesalahan 
ratarata sebesar 27%. 

 
 

1. Tahapan siswa melakukan kesalahan 
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pertamanya di tahap ini. Pada tahap penulisan jawaban akhir (encoding), kesalahan pertama yang 
dilakukan adalah sebesar 24,83%. Siswa yang tidak melakukan kesalahan sama sekali dari ketiga soal 
adalah sebesar 28,83%. 
2. Penyebab siswa melakukan kesalahan 

Kesalahan dalam tahap keterampilan proses diakibatkan oleh kecerobohan atau ketidaktelitian siswa 
dalam proses perhitungan. Kesalahan pada tahap transformasi dominan berbentuk ketidakmampuan siswa 
dalam menentukan konsep yang akan digunakan siswa dalam penyelesaian soal. Kesalahan ini 
diakibatkan oleh kurangnya pemahaman siswa secara mendalam terhadap materi keliling dan luas 
lingkaran. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan rumus ketika dihadapkan dalam suatu masalah. 

Pada tahap pemahaman, kesalahan yang dilakukan siswa diakibatkan karena siswa tidak dapat 
memahami soal yang dibaca dengan baik. Kesalahan tersebut adalah tidak menuliskan dengan tepat 
informasi soal dan pertanyaan pada soal. Kesalahan penulisan jawaban akhir tercatat cukup tinggi 
dibandingan tahap pemahaman. Namun kebanyakan kesalahan ini karena disebabkan kesalahan tahap 
sebelumnya. Siswa yang melakukan kesalahan pertama pada tahap ini disebabkan salah dalam melihat 
hasil perhitungan terakhir. 
3. Pengaruh kemampuan spasial terhadap kesalahan yang dilakukan siswa 

Secara dominan kesalahan siswa disebabkan karena siswa tidak dapat memahami atau gagal dalam 
memahami masalah yang ada pada soal. Terdapat siswa yang tidak dapat membuat model (gambar) dari 
masalah yang disajikan. Kebanyakan siswa dapat memodelkan masalah yang ada pada soal dengan benar. 
Meskipun hal ini tidak cukup kuat untuk menyimpulkan level kemampuan spasial siswa, namun secara 
kasar dapat dikatakan siswa sudah dapat membayangkan masalah yang ada pada soal. Jadi kesalahan 
yang dilakukan siswa secara dominan bukan  disebabkan karena siswa tidak dapat membayangkan 
masalah yang ada pada soal, tetapi lebih kearah faktor pemahaman terhadap masalah yang ada.  

 
 

Pada penelitian ini telah diungkap letakletak kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 
soal cerita matematis berdasarkan tahaptahap dalam AKN serta penyebabnya. Penelitian lanjutan dapat 

dibangun dengan tujuan memberikan solusi untuk menanggulangi kesalahan pada tiaptiap tahapan dan 
jenisnya. Dengan dilakukannya penelitian tentang solusi untuk mengatasi atau memperbaiki kesalahan 
yang dilakukan siswa pada masingmasing tahap, akan sangat membantu guru untuk dapat memperbaiki 
pembelajaran selanjutnya, sehingga kesalahan yang dilakukan siswa dapat dikurangi. 
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Perlu suatu metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 
mengembangkan pemahaman terhadap materi logika matematika sangat diperlukan 
untuk SMA Negeri 1 Garum. Hal tersebut diperlihatkan dari daya serap UN untuk 
materi logika matematika tahun 2011 masih dibawah ratarata daya serap UN tingkat 
nasional. Terlebih dengan hasil tes awal yang dilaksanakan didapatkan 72% dari 
siswa yang tidak mencapai nilai standard minimal. Dengan penerapan metode 
pembelajaran   agar meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. 
Pembelajaran  sendiri mencakup 7 indikator yang dapat dikembangkan 
dalam peningkatan kognitif pemahaman. Tujuh indikator tersebut adalah: 1) 
Interpretasi. 2) Memberikan contoh 3) Mengklasifikasikan. 4) Merangkum .5) 
Menginferensi6) Membandingkan7) Menjelaskan berjalan sesuai dengan sintaksis 
yang diberikan dengan kategori keterlaksanaan pembelajaran baik. Nilai akhir siklus 
dua yang didapat juga menunjukkan peningkatan dengan 89% siswa lulus kriteria 
ketuntasan minimum untuk tes pemahaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pembelajaran metode   dapat meningkatkan pemahaman 
siswa. 

 
:  


 

Berdasarkan pengamatan dan tes awal yang dilaksanakan peneliti di kelas X 2 SMA Negeri 1 
Garum. Cara mengajar yang digunakan oleh pengajar  pada pembelajaran matematika adalah 
menggunakan metode pembelajaran searah atau ceramah. Namun dengan demikian pembelajaran dirasa 
kurang diserap siswa. Diperlihatkan dari riset yang dilakukan para ahli menyatakan bahwa mendengarkan 
ceramah hanya memilki persentase penyerapan informasi sebesar 20%. Didapat bahwa pembelajaran 
logika matematika disekolah SMA Negeri 1 Garum masih memiliki hasil yang kurang. Dilihat dari data 
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, capaian yang diperoleh sekolah dalam ujian nasional pada tahun 
2011 daya serap ujian nasional untuk materi logika matematika masih dibawah dari daya serap ujian 
nasional tingkat nasional untuk materi yang sama yaitu logika matematika [1]. Tes awal yang 
dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian juga menunjukan hasil yang buruk. Pengetahuan 
matematika memiliki karakter jaringan, sebagai objek matematika, yaitu: konsep, definisi, teorema, bukti, 
algoritma, aturan, teori, banyak ragamnya saling terkait tetapi juga terhubung dengan komponen dari 
dunia luar[2]. Dengan demikian, pembelajaran matematika harus memunculkan pengetahuan yang 
dimiliki secara mandiri, dengan  memanfaatkan pengalaman yang dialami oleh siswa dalam keterkaitan 
dan bukan kumpulan aturan terisolasi dan fakta [3]. 

Fakta yang telah terlihat membuktikan terdapat masalah yang perlu diatasi pada pembelajaran 
dengan materi logika yang terjadi pada abjek penelitian khususnya pada kelas X 2 untuk pembelajaran 
materi logika matematika. Berdasarkan taksonomi bloom, hasil belajar dapat dicapai melalui bebagai 
ranah, antara lain ranah kognitif dimana ranah kognitif itu sangat berpengaruh terhadap aspek 
pemahaman. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman materi ajar terhadap prestasi belajar, 
dengan demikian diharapkan peningkatan pemahaman terhadap materi pembelajaran, maka akan diikuti 
dengan peningkatan hasil belajar siswa tersebut[4]. Rendahnya nilai yang diperoleh siswa adalah salah 
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satu akibat dari kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang ada.  Terlebih lagi persentase daya 
serap terhadap materi logika untuk tingkat SMA masih dibawah ratarata dari keseluruhan daya serap 
tingkat nasional pada materi yang sama. Hal tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk 
materi logika dalam pembelajaran siswa SMA. 

Kegiatan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan tes awal untuk 
melihat pengetahuan siswa. Tes awal dilaksanakan dengan memberikan materi soal kompetensi dasar 
yang telah ditempuh sebelumnya yaitu kompetensi dasar  melakukan manipulasi aljabar  ditemukan fakta 
bahwa banyak siswa yang tidak lulus nilai kriteria ketuntasan minimum  yang ditetapkan sekolah untuk 
mata pelajaran matematika, yakni 75. Hasil dari pengambilan nilai awal tersebut secara klasikal antara 
lain 72% siswa tidak yang menjadi objek penelitian tidak lulus kriteria ketuntasan minimum untuk 
ulangan harian pokok bahasan persamaan. 

Dalam pengamatan terlihat siswa cenderung menggunakan metode pencatatan tradisional yang 
bertujuan untuk mendokumentasikan informasi yang diberikan dalam proses pembelajaran. Cara belajar 
dengan mencatat membuat siswa kurang tertari untuk membaca kembali. Penggunaan cara pencatatan  
cenderung lebih kepada pembelajaran yang searah dengan grur sebagai sumber pengetahuan. Metode 
pencatatan terdiri dari kalimat atau frasa atau angka atau huruf dalam bentuk daftar diurutkan. Karena 
kurangnya warna, ritme visual, gambar dan hubungan spasial, metode pencatatan membuat pengetahuan 
masuk pada memori jangka pendek. Dengan demikian diperlukan metode  untuk membuat 
pengetahuan masuk pada ingatan jangka panjang[5]. Karena proses pembelajaran siswa dapat 
mendapatkan ingatan jangka panjang maka metode  akan digunakan untuk meningkatkan 
pemhaman melalui tujuh indikator. 

Metode   merupakan suatu metode yang mendaya gunakan otak kanan dan kiri 
secara besamaan. Otak  kiri berperan sebagai untuk berlogika, berkatakata, beraritmatika,melihat 
linearitas, mengurutan,menganalisis, mendaftar data. Sedangkan otak kanan bertugas sebagai untuk 
melihat multidimensi, berimajinasi, beremosi, melihat warna, mengatur ritme, melihat bentuk, melihat 
bangun geometri, mensintesis pengetahuan. Metode mendayakan kemampuan kedua sisi 
otak [6].  

Seperti yang dinyatakan Anderson tentang tujuh indikator yang dapat meningkatkan pemahaman 
siswa. Pembelajaran   dalam rangka peningkatan pemahaman, mencakup tujuh indikator 
sebagai berikut: 1) Interpretasi adalah kemampuan menjelaskan suatu pengetahuan dengan bahasa sendiri.
2) Memberikan contoh adalah kemampuan menemukan contoh khusus yang merupakan ilustrasi dari 
suatu pengetahuan atau prinsip3) Mengklasifikasikanadalah kemampuan mengelompokan sesuatu  yang 
memiliki suatu katagori yang sama.4)Merangkumadalah kemampuan mengabstrakan tematema umum 
atau poinpoin utama 5) Menginferensi adalah kemampuan  penggambaran kesimpulan  logis dari 
informasi yang disajikan6) Membandingkan adalah kemampuan mencari hubungan antara dua ide, objek 
atau halhal serupa maupun tidak 7) Menjelaskan adalah kemampuan mengkontruksi hubungan sebab 
akibat dari suatu sistem ilmu pengetahuan.  

Masalah yang muncul pada siswa adalah banyak siswa yang memiliki hasil belajar yang sangat 
kurang. Salah satu yang menjadi potensi penyebabnya adalah kurangnya kemampuan pemahaman siswa 
tentang materi pembelajaran matematika yang diberikan[7]. Dengan menerapkan metode pembelajaran 
  diharapkan dalam pembelajaran siswa dapat mendapat pemahaman yang lebih. Karena 
dalam pembelajaran dengan metode siswa memproduksi kembali pengetahuan  yang telah 
dipelajari dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri. Penulisan dalam bentuk 
 menjadi gambaran utuh pengetahuan yang dimiliki siswa didalam ingatannya. Pembelajaran  
deng metode merupakan pembelajaran yang melibatkan proses atau kegiatan mental siswa 
secara aktif denga guru sebagai fasislitator sehingga kemampuan pemahaman dapat ditingkatkan. 
Menggunakan   sebagai metode pembelajaran memberikan pengalaman baru pada siswa 
untuk pengembangan kemampuan pemahaman terhadap konsepkonsep matematika [8]. 

Dengan pembelajaran melalui metode   untuk memuncukan tujuh indikator 
pemahaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan yang didapatkan siswa dalam proses 
pembalajaran. Pembelajaran dengan metode   akan lebih dapat diterima siswa daripada 
penggunakan ceramah[9]. Pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping siswa akan 
mendapatkan suasana baru dalam proses pemebelajaran. Metode   berguna untuk 
menampilkan  pengetahuan secara lengakap sehingga memudahkan memori untuk melihat lagi 
pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan  pemahaman matematika pada dasarnya dapat dikembangkan 
dengan menggunakan berbagai macam metode, salah satunya dengan  [10]. 

Berdasar latar belakang yang ditemukan di atas, maka untuk meningkatkan pemahaman terhadap 
materi logika matematika siswa dalam penelitian ini akan diterapkan pembelajaran  . 
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Metode pembelajaran   dipilih karena dengan metode ini, materi atau pengetahuan 
ditempatkan  kedalam memori ingatan jangka panjang siswa dilanjutkan dengan siswa menuliskan 
kembali informasi kedalam bentuk gambar dan skema dari pengetahuan yang telah  diperoleh dengan 
menggunakan kreasi siswa sendiri. Bentuk   seperti lintasan yang harus dilalui untuk 
mencapai suatu tempat tujuan dan mempunyai banyak cabang yang melambangkan suatu sub 
pengetahuan. Seperti halnya pada bagan suatu struktur jabatan, pengetahuan digambarkan  kedalam 
bentuk bagan dan terdapat jalur sebagai penghubung, dengan demikian siswa bisa membuat pandangan 
secara menyeluruh tentang pengetahuan dalam peta konsep yang dibuat sehingga  siswa mengingat 
pengetahuan adengan lebih daripada menggunakan cara mencatat yang biasa dilakukan. 

Hasil penelitian ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh para guru dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran disekolah menengah atas ataupun ke jenjang yang lainnya. Dengan adanya  penelitian ini, 
diharapkan akan ada alternatif pembelajaran baru yang bisa digunakan dalam peningkatan pemahaman 
dengan demikian pembelajaran akan lebih bervariasi dan menyenangkan. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah 
sebagai berikut “Bagaimana proses pembelajaran dengan metode  agar dapat meningkatkan 
pemahaman siswa kelas X SMA Negeri 1 Garum?”. 

Penelitian ini dilaksanakan dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran dengan 
metode agar dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas X SMA Negeri 1 Garum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut : 
1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian  yang dilaksanakan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan metode  pembelajaran matematika. Metode yang ada dalam penelitian dapat 
dijadikan salah satu rujukan untuk melengkapi  teoriteori yang telah ada yang berkaitan dengan 
penggunaan metode   dan sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 
bagi penelitian lain yang relevan. 

 Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai suatu metode 
untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan menggunakan metode 

3. Bagi mahasiswa sebagai calon peneliti, Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan rujukan 
untuk penelitian yang relevan. Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat digunakan 
sebagai acuan dalam penelitian berikutnya yang lebih lanjut mengenai bagaimana pembelajaran 
dengan menerapkan metode  agar dapat meningkatkan pemahaman matematika 
siswa dan dapat menyempurnakan hasil penelitian yang telah ada, khususnya yang berkaitan 
dengan matematika. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian 
tindakan kelas merupakan suatu  metode penelitian untuk memberikan perbaikan terhadap kegiatan 
belajar pada suatu kelas dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang memiliki kajian yang 
relevan dengan kondisi yang ada pada kelas yang akan dijadikan  objek penelitian. Tindakan yang 
diberikan  berdasar pada teori yang telah ada yang sengaja dimunculkan[11]. Tindakan dalam penelitian 
tindakan kelas dilakukan oleh guru yang juga berperan sebagai fasislitator dengan tujuan untuk 
memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang ada pada pembelajaran matematika. Penelitian tindakan 
kelas dapat juga dilakukan oleh guru bekerjasama dengan peneliti atau dilakukan oleh guru sendiri yang 
sekaligus berperan sebagai peneliti di kelas tempat mengajar dengan tujuan untuk penyempurnaan atau 
peningkatan kualitas pembelajaran. 

Terdapat dua jenis  pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif bercirikan peneliti akan bekerja 
dengan melibatkan analisis terhadap angkaangka atau variabel sebagai perwujudan gejalagejala yang 
diamati. Pendekatan kualitatif bercirikan  peneliti akan bekerja dengan informasi data dari hasil 
pengamatan atau perilaku dan di dalam menganalisisnya tidak menggunakan analisis data statistik 
melinkan data deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dimana 
informasi temuan dalam penelitian direkam melalui instrumen penelitian dan diungkapkan secara 
deskriptif segala temuan dalam penelitian penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan 
mendeskripsikan temuan dalam kegiatan penelitian yang menekankan pada peningkatan pemahaman 
terhadap konsep pembelajaran matematika.  

Penelitian  tindakan kelas adalah metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran di kelas dan dengan melihat teori 
pendukung berbagai macam indikator keberhasilan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang 
dialami siswa[11]. Melalui penelitian tindakan kelas diharapkan suatu kendala dalam pembelajaran dapat 
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diatasi dengan menggunakan suatu metode ataupun media belajar yang dapat mengatasi kendala tersebut. 
Dalam penelitian ini peneliti bermaksut ingin memperbaiki kualitas pembelajaran yang memiliki 
kelemahan. 
A. Rancangan Penelitian  

Secara umum penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Desain penelitian yang akan dilaksanakan mencakup beberapa tahapan yaitu:  pengamatan, perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. Rancangan penelitian menurut Kemmis dan Mc Taggart 
yaitu sebagai berikut. Observasi, perencanaan, tindakan dan refleksi. Jika tidak berhasil maka akan 
dilanjutkan siklus kedua dengan tahapan yang sama. 
B. Tahap Penelitian 

1. Observasi Awal 
Peneliti melakukan kegiatan observasi di SMA Negeri 1 Garum yang beralamatkan Jalan Raya 

Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Waktu pelaksanaan observasi dengan memberikan tes awal 
untuk mengukur pengetahuan awal siswa. Observasi dilakukan terhadap siswa kelas yang berjumlah  39 
siswa. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data nilai matematika siswa kelas ini banyak yang tidak 
memenuhi kiteria nilai minimum yang ditetapkan sekolah yaitu sebesar 75. Sebanyak 72% siswa dari 32 
siswa kelas yang menjadi objek penelitian tidak lulus kriteria nilai minimum untuk sub pokok bahasan 
kompetensi dasar  melakukan manipulasi aljabar. 

2. Siklus I 
a. Pelaksanaan Tindakan  

Penelitian tindakan dilaksanakan sebagai suatu siklus yang berjalan spiral yang dimulai dengan 
penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi yang dilanjutkan dengan 
pengulangan siklus spiral berikutnya. Dalam tahap perencanaan siklus 1, peneliti  merancang persiapan 
pelaksanaan penelitian yang akan diterapkan berdasarkan obserfasi awal yang dilakukan. Rencana siklus 
satu sebagai berikut. 

1) Memilih pokok bahasan yang akan diajarkan. 
2) Menyusun perngkat pembelajaran yang diperliukan dalam pembelajaran meliputi RPP dan LKS. 
3) Menyiapkan kuis untuk evaluasi untuk siklus 1 dan kunci jawaban 
4) Menyusun rubik penilaian tes evaluasi. 
5) Menyusun instrumen penelitian. 
6) Mengemukakan motivasi dengan menyampaikan pengetahuan yang ada dalam kehidupan sehari

hari yang berkaitan dengan materi. 
7) Mengorganisasikan kelompok yang berisikan 45 orang 
8) Tiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa secara berkelompok. Guru membimbing siswa 

dalam pengerjaan Lembar kegiatan dengan menggunakan metode .  
9) Dipilih kelompok yang harus mempresentasikan hasil diskusi dalam pengerjaan LKS. 

Dilanjutkan dengan tanya jawab yang terjadi antara kelompok yang mempresentasikan dengan 
setiap siswa.  

10) Dilanjutkan dengan pemberian tes akhir (kuis) yang poinpoin soalnya sesuai dengan indikator 
yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Pengamatan 
Kegiatan pengamatan dalam penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan pengumpulan data 

deskriptif tentang perilaku subjek dan objek penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti mengamati perilaku 
atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan. Semua kegiatan dalam rangka penelitian ditulis dalam 
bentuk narasi. Sehingga data dari hasil pengamatan berupa data deskriptif. Data yang didapatkan 
dugunakan sebagai pertimbangan untuk perlu tidaknya dilaksanakan siklus selanjutnya. 

c. Refleksi 
Kegiatan refleksi adalah kegiatan menganalisis, mensintesis, meninterpretasi terhadap semua 

informasi yang diperoleh saat kegiatan pemberian tindakan. Dalam kegiatan ini peneliti menelaah, 
melihat, dan mempertimbangkan perilaku objek dan subjek, serta hasilhasil atau dampak dari tindakan. 
Setiap fakta yang terkumpul pada saat penelitian perlu ditelaah lebih mendalam dengan menggunakan 
teori yang ada. Refleksi merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian tindakan kelas yaitu untuk 
melihat proses dan hasil yang terjadi pada saat penelitian, yaitu berupa perubahan perilaku sebagai akibat 
dari tindakan yang dilakukan. 

3. Siklus II 
Secara garis besar pelaksanaan tindakan dalam siklus II sama halnya dengan siklus pertama akan 

tetapi pada siklus ke2 diharapkan lebih baik lagi dalam pelaksanaannya yang meliputi penyempurnaan 
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instumen instrumen pengajaran yang telah digunakan dalan siklus pertama, sehingga dapat dicapai 
keberhasilan dalam memperoleh data.  
C. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Validasi 
Instrumen lembar validasi yang dibuat terdiri dari lembar validasi lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa , lembar validasi bahan ajar dan tes tulis, serta lembar validasi RPP. Lembar validasi ini 
disusun peneliti berdasarkan indikatorindikator instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran yang 
akan divalidasi. validasi yang digunakan peneliti adalah validasi ahli yang dilakukan oleh seorang dosen 
matematika Universitas Negeri Malang atau seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Garum. Masing
masing lembar validasi tersebut terdiri dari empat komponen yaitu petunjuk pengisian, aspek yang akan 
dinilai , hasil validasi serta kritik. lembar validasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kevalidan 
instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran yang digunakan . Setelah menyusun lembar validasi, 
peneliti mendiskusikan nya dengan dosen pembimbing atau guru yang mengajar pada kelas yang menjadi 
objek penelitian. untuk selanjutnya akan dilakukan revisi. 

2. Lembar Tes Tulis 
Lembar tes tulis  merupakan lembar tes kemampuan pemahaman konsep yang dilaksanakan pada 

akhir siklus pembelajaran.  Tes kemampuan pemahaman konsep dirancang sedemikian sehingga testes tes 
tersebut mencerminkan pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran  . Tes 
pemhaman konsep berupa tes pemhaman yang diberikan berupa sola esai dangan permasalahan nyata. 
Sehingga dengan jawaban esai yang diberikan siswa dapat dilihat kemampuan pemahaman yang diberikan 
pada setiap poin tes yang diberikan. Sehingga poin soal yang ada dapat mengukur kemampuan 
pemahaman siswa.  

3. Lembar Observasi 
Instrumen lembar pengamatan adalah lembar yang berfungsi sebagai acuan untuk mengamati dan 

mengukur  perilaku serta tingkat keberhasilan atau ketercapaian pembelajaran. Kegiatan observasi 
dilakukan untuk mengamati keterlaksanaan dan kesesuaian aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 
dengan metode pembelajaran yang telah dibuat pada tahap penyusunan perencanaan. Lembar pengamatan 
digunakan sebagai salah satu alat untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Digunakan 
untuk kegiatan refleksi. Lembar pengematan aktivitas guru  ataupun lembar Observasi siswa terdiri dari 
tiga komponen, yaitu: (1) petunjuk pengisian, (2)tabel pengamatan yang berisi deskriptor deskriptor yang 
diamati dalam setiap tahapan, dimana dalam tiap deskriptor terdiri dari 14 skala penilaian. (3)saran dan 
komentar. Dengan bantuan Observer yang telah mengetahiu tentang metode Pembelajaran . 
untuk menilai lembar observasi. Observasi dilakukan dalam setiap siklus dan data yang didapatkan, 
kemudian digunakan untuk refleksi pembelajaran selanjutnya. 

4. Lembar Catatan Lapangan 
Catatan lapangan merupakan catatan lengkap tentang jalannya pembelajaran dan dibuat padasaat 

pelaksanaan pembelajaran. Catatan lapangan yang berupa coretan seperlunya yang sangat singkat, berisi 
catatan pokok pokok dari hasil pengamatan, berisi kata kata kunciyang kana dijadikan data pendukung 
dan sebagai alat refleksi pada setiap siklus yang akan dilaksanakan. Catatan lapangan digunakan untuk 
mengumpulkan informasi yang berupa data berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang meliputi 
keterangan tentang kehadiran siswa. siswa yang pasif, siswa yang membuat keramaian dan kegaduhan 
[12].  

D. Teknik pengumpulan data 
Pada tahapan teknik pengumpulan datadilaksanakan dengan memilah sumber data, jenis data 

serta instrumen  yang digunakan  dalam penelitian dapat dilihat lampiran.  
 
 

Teknik yang Digunakan untuk Mengumpulkan Data
No Sumber Data  Jenis Data Teknik 

Pengumpulan Data 
Instrumen  

1 Instrumen dan 
perangkat 
pembelajaran 

Kevalidan perangkat 
dan instrumen 
pembelajaran 

Penilaian instrumen 
dan perangkat 
pembelajaran oleh 
validator. 

Lembar 
validasi 

2 Siswa  Kemampuan 
pemahaman konsep 
matematika siswa 

Tes tertulis disetiap 
akhir siklus 

Lembar tes 
tertulis. 

3 Guru dan Siswa  Aktivitas Guru dan Observasi Lembar 
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Aktivitas Siswa observasi 
aktivitas guru 

4 Guru dan siswa Aktivitas siswa dan 
guru yang tidak 
terekam dalam 
lembar observasi. 

Observasi  Lembar 
catatan 
lapangan 

 
 

E. Analisis Data 
1. Data hasil validasi 

lembar validasi yang diserahkan kepada validator mempunyai dua kriteria, yaitu kriteria 
penilaian I dan kriteria penialain II.  Penjelasannya sebagai berikut. 
Kriteria penilaian I: 
Nilai rata rata dari penialaian validator (X) dirumuskan:   

 = 	


ℎ 

Dari hasil penilaian validator ahli akan di peroleh kriteria kevalidan yang ditentukan  seperti lampiran. 
2. Data Penilaian Hasil Observasi 

Data yang diperoleh dari lebar pengamatan dihitung dengan pedoman sebagai berikut: 

 =



 

Dengan: 
 
 
 
 
 
 
Dari presentase diatas akan diperoleh taraf keterlaksanaan yaitu yang ditetapkan pada tabel berikut. 

Tingkat Kevalidan Perangkat Pembelajaran 
Interval Kategori 

3 <  ≤ 4 Sangat Valid 
2 <  ≤ 3 Valid 
1 <  ≤ 2 Kurang Valid 
0 ≤  ≤ 1 Tidak valid 

 
3. Data Pemahaman Siswa 

Data pemahan siswa dilihat dari data hasil tes pada tiap siklus dihitung dengan menggunakan 
rubik penilaian tes tulis. skor yang didapatkan oles setiap siswa dikonversi dalam rentan nilai 0100. 
setelah itu dihitung persentase ketuntasan nilai belajar siswa secara keseluruhan dengan menggunakan 
rumus. 

 =


 × 100% 
Dengan  
 
 
 
 
 

4. Kriteria Keberhasilan 
Penelitian dikatakan berhasi apabila hasil tes akhir terdapat minimal 75%  dari semua siswa 

mendapat nilai tes pemahaman lebih dari atau sama dengan 75. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian telah dilaksanakan dengan dua siklus. Dari paparan data hasil penelitian didapatkan 

garis besar pelaksanaan siklus satu dan dua dalam bentuk data deskriptif. Tindakan yang dilakukan 
peneliti pada setiap pertemuannya siuraikan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut: 

 = 	ℎ	 

 = ℎ			ℎ		 

 = ℎ		 

 = 			 

 = ℎ			ℎ	 ≥ 75 

 = ℎ		 
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Aktivitas Siswa observasi 
aktivitas guru 

4 Guru dan siswa Aktivitas siswa dan 
guru yang tidak 
terekam dalam 
lembar observasi. 

Observasi  Lembar 
catatan 
lapangan 

 
 

E. Analisis Data 
1. Data hasil validasi 

lembar validasi yang diserahkan kepada validator mempunyai dua kriteria, yaitu kriteria 
penilaian I dan kriteria penialain II.  Penjelasannya sebagai berikut. 
Kriteria penilaian I: 
Nilai rata rata dari penialaian validator (X) dirumuskan:   

 = 	


ℎ 

Dari hasil penilaian validator ahli akan di peroleh kriteria kevalidan yang ditentukan  seperti lampiran. 
2. Data Penilaian Hasil Observasi 

Data yang diperoleh dari lebar pengamatan dihitung dengan pedoman sebagai berikut: 

 =



 

Dengan: 
 
 
 
 
 
 
Dari presentase diatas akan diperoleh taraf keterlaksanaan yaitu yang ditetapkan pada tabel berikut. 

Tingkat Kevalidan Perangkat Pembelajaran 
Interval Kategori 

3 <  ≤ 4 Sangat Valid 
2 <  ≤ 3 Valid 
1 <  ≤ 2 Kurang Valid 
0 ≤  ≤ 1 Tidak valid 

 
3. Data Pemahaman Siswa 

Data pemahan siswa dilihat dari data hasil tes pada tiap siklus dihitung dengan menggunakan 
rubik penilaian tes tulis. skor yang didapatkan oles setiap siswa dikonversi dalam rentan nilai 0100. 
setelah itu dihitung persentase ketuntasan nilai belajar siswa secara keseluruhan dengan menggunakan 
rumus. 

 =


 × 100% 
Dengan  
 
 
 
 
 

4. Kriteria Keberhasilan 
Penelitian dikatakan berhasi apabila hasil tes akhir terdapat minimal 75%  dari semua siswa 

mendapat nilai tes pemahaman lebih dari atau sama dengan 75. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian telah dilaksanakan dengan dua siklus. Dari paparan data hasil penelitian didapatkan 

garis besar pelaksanaan siklus satu dan dua dalam bentuk data deskriptif. Tindakan yang dilakukan 
peneliti pada setiap pertemuannya siuraikan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut: 

 = 	ℎ	 

 = ℎ			ℎ		 

 = ℎ		 

 = 			 

 = ℎ			ℎ	 ≥ 75 

 = ℎ		 

Kegiatan awal dimulai dengan guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru 
memberikan motivasi belajar dengan menghubungkan materi pembelajaran pada  setiap pertemuanya 
dengan kehidupan seharihari. Dilanjutkan dengan guru memberikan apersepsi, yaitu mengingat kembali 
materi tentang bab sebelumnya untuk mengingatkan siswa, selain itu juga materi pembelajaran logika 
merupakan materi yang berkesinambungan. Sehingga di perlukan ingatan tentang materi sebelumnya.  
Berikut ini adalah tahapantahapan pembelajaran    dan kegiatan inti dalam pertemuan 
ketiga dilaksanakan dalam 3 bagian sebagai berikut:  
a) Kegiatan I 

Kegiatan dimulai dengan menginstruksikan setiap siswa membentuk kelompok yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. Terlihat bahwa pada saat pembagian kelompok siswa enggan membentuk 
kelompok. Hal tersebut ditunjukkan siswa menggerutu disaat diminta membentuk kelompok. Kemudian 
siswa diminta duduk sesuai dengan kelompoknya. Pada pembagian kelompok, kelas menjadi gaduh. Guru 
memberi tindakan dengan memperingatkan agar tidak gaduh dan menjelaskan bahwa kegaduhan tersebut 
dapat mengganggu pembelajaran dikelas lain. Semua siswa mendapatkan sudah berkumpul dan 
menempati bangku sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Untuk mengatasi hal tersebut siswa 
dijanjikan akan diberi hadiah. Untuk siswa yang ramai saat pembentukan kelompok guru memperingat 
kan bahkan menegur secara langsung  Kemudian guru memberikan LKS yang berisi pembelajaran 
 untuk meningkatkan pemahaman siswa dan kemudian memperkenalkan pembelajaran mind 
mapping kepada siswa. Pada eksplorasi memuat tahap yang merupakan pelaksanaan kegiatan untuk 
menggali kemampuan interpretasi menafsirkan siswa. 

 Interpretasi  
Untuk membuat siswa melakukan interpretasi atau penafsiran tindakan diberikan guru diawali  

denganmengemukakan konsep dan permasalahan yang berkaitan dengan materi pernyataan dalam 
matematika dan ingkaran atau negasi terlebih dahulu. Diawali dengan guru mengemukakan kunci untuk 
membedakan kalimat pernyataan dan bukan pernyataan adalah dapat atau tidaknya kalimat tersebut 
ditentukan nilai kebenarannya. Dilanjutkan dengan menjelaskan apabila dalam proses tanya jawab 
terdapat siswa yang masih belum mengerti dilihat dari jawaban siswa saat proses tanya jawab. Setelah 
pemberian penjelasan diharap siswa dapat  mengemukakan konsep dengan bahasa sendiri.  

 
 

b)  Kegiatan II 
Pada elaborasi memuat tahap yang merupakan untuk menggali kemampuan pemahaman siswa 

yaitu Memberikan contoh mengklasifikasikan, merangkum menginferensi membandingkan  dan 
menjelaskan.

 Memberikan contoh  
Dimulai dengan menginstruksikan siswa untuk memberikan contoh dan noncontoh dari konsep 

materi yang dipelajari. Dalam tahap ini sangat diperlukan terlebih dahulu guru memberikan contoh dan 
noncontoh. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat membuat membuat contoh dan noncontoh dengan 
benar.

- Merangkum  
Diteruskan dengan membimbing dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang bahasan konsep 

yang akan digeneralisasi dan diberikan contoh. Kemudian siswa  diinstruksikan untuk  menuliskan 
konsep beserta subkonsep yang ada di dalam materi yang dibahas pada hari tersebut.  

- Mengklasifikasikan  
Kemudian siswa diarahkan dengan memberikan contoh terlebih dahulu untuk mengelompokkan 

materi berdasarkan konsep, sub konsep atau pun contoh dan noncontoh yang termuat didalamnya pada 
materi yang di bahas pada pembelajaran.  

- Menginferensi 
Diteruskan dengan mengistruksikan siswa untuk menggambarkan konsep,subkonsep beserta 

contoh dan noncontoh yang sudah dikelompokkan sebagai suatu bagian yang terpisah materi 
pembelajaran yang telah di buat sebelumnya. Yang terlebih dahulu guru memberikan contoh yang telah 
dibuat sebelumnya. 

- Membandingkan 
Siswa diinstrusikan untuk menghubungkan konsepkonsep ataupun contoh dan noncontoh  yang 

telah digambarkan menjadi suatu rangkaian  yang saling berkaitan. Pada saat pengerjaan 
dalam lembar kerja terdapat sebagian siswa yang kurang memiliki tanggung jawab dikarenakan 
mengobrol sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut guru sering megingatkan tentang durasi waktu 
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pengerjaan. Disamping itu halhal semacam mengobrol dan melamun dapat membuat waktu pengerjaan 
menjadi lama dan tidak selesai sesuai dengan batas waktu yang diinginkan.  
 

- Menjelaskan 
Guru mengistrusikan siswa untuk mengerjakan latihan soal yang terdapat pada kegiatan 3 dalam 

LKS. Pada kegiatan 3 terdapat soal yang jawabannya menggunakan penjelasan sebabakibat. siswa untuk 
menjelaskan dengan mengkostruksi dengan sebabakibat yang berkaitan dengan konsep materi yang 
dibahas. Untuk memperoleh hasil bahwa siswa dapat menjawab soal dengan menggunakan penjelasan 
sebab akibat, guru dituntut untuk memberikan gambaran terlebih dahulu dengan meberikan contoh. 
c) Kegiatan III 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Guru menunjuk salahsatu siswa pada setiap kelompok, 
dilanjutkan dengan membuka sesi tanya jawab. Pada jalannya diskusi siswa yang masih kurang tepat 
dalam memberikan jawaban, kemudian guru menjelaskan kembali dan membimbing siswa yang masih 
kurang mengerti terhadap materi dengan tanya jawab. Terdapat beberapa siswa mengajukan tanggapan 
serta pertanyaan dalam proses penyampaian hasil diskusi yang. Semua pertanyaan dan pembenaran telah 
dibahas bersama dan telah disimpulkan pembenarannya. 
 Kegiatan akhir dilaksanakan dengan Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan meminta siswa 
untuk memberikan respon dan kesan siswa terhadap pembelajaran yang baru dilaksanakan. Dilanjutkan dengan 
memberikan penjelasan tentang pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan diakhiri dengan menutup 
kegiatan pembelajaran. Siswa terlihat tertarik dengan pembelajaran . Siswa yang pada awalnya 
tidak antusias yang diperlihatkan dengan siswa yang telat masuk kedalam kelas. Dari hasil akumulasi nilai dari 
kegiatan pembelajaran pada siklus yang dilaksanakan tes pemahaman yang mencakup tujuh indikator. Tes 
siklus dua dilaksanakan berdasarkan perbaikan dari hasil refleksi siklus satu. Dari hasil tes siklus dua 
didapatkan bahwa 89% dari semua siswa mendapat nialai diatas nilai kriteria minimal yang ditetapkan sekolah. 
Sehingga kriteria bahwa penelitian dapat dikatakan berhasil sudah terpenuhi pada pelaksanaan siklus kedua. 

 Hasil Pembelajaran Siklus 2 
Keterangan Banyak siswa Persentase 
Tuntas belajar 35 89,7 
Tidak tuntas belajar 4 10,3 

 


IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan penelitian di kelas X 2 SMP Negeri 1 Garum dan berdasarkan keterlaksanaan 

pembelajaran metode  yang telah disajikan pada paparan hasil data dan pembahasan, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui 
langkahlangkah berikut: 1) Guru mengatur siswa untuk bentuk kelompok yang telah dibagi sebelumnya. 2) 
Guru mengemukakan konsep dan permasalahan yang berkaitan dengan materi diikuti dengan siswa yang 
menyatakan pengertian terhadap materi dengan bahasa sendiri untuk menggali kemampuan interpretasi siswa. 
3) Guru menginstruksikan untuk siswa memberikan contoh ataupun noncontoh dari konsep untuk menggali 
kemampuan mencontohkan siswa. 4) Guru membimbing siswa untuk menuliskan konsep beserta subkonsep 
untuk menggali kemampuan menggeneralisasi siswa. 5) Guru mengarahkan siswa untuk mengelompokkan 
materi berdasarkan konsep, sub konsep atau pun contoh dan noncontoh untuk menggali kemampuan 
mengkelompokkan siswa. 6) Guru mengarahkan siswa untuk menggambarkan konsep, subkonsep beserta 
contoh dan noncontoh yang sudah dikelompokkan sebagai suatu bagian yang terpisah untuk menggali 
kemampuan inferensi siswa. 7) Guru menginstrusikan siswa untuk menghubungkan konsepkonsep ataupun 
contoh dan noncontoh  menjadi  yang berkaitan untuk menggali kemampuanmembandingkan 
siswa. 8) Guru mengevaluasi dengan memberikan tugas untuk dikerjakan yang mencakup permasalahan yang 
harus dikerjakan dengan menggunakan hubungan sebab akibat untuk menggali kemampuan menjelaskan 
siswa. 9) Guru menunjuk beberapa kelompok membaca hasil diskusinya kemudian dilanjutkan dengan diskusi 
terbuka, pada pelaksanaan diskusi siswa yang masih kurang tepat dalam menyampaikan mengerjakan masalah 
yang diberikan. Dilanjutkan dengan guru menjelaskan kembali dan membimbing siswa yang masih kurang 
mengerti terhadap materi dengan tanya jawab. 

Kemampuan pemahaman  siswa kelas X 2 SMA Negeri 1 Garum dapat dikatakan meningkat 
pada pelaksanaan siklus satu namun hal tersebut belum memenuhi kriteria penelitian dapat dikatakan 
berhasil. Karena pada siklus satu terdapat hanya 69% dari seluruh siswa yang memenuhi kriteria 
ketuntasan minimum yang ditetapkan untuk tes pemahaman yang mencakup tujuh indikator didalamnya. 
Hal tersebut mengakibatkan dilaksankan siklus dua dengan menggunakan hasil dari refleksi siklus ke dua 
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sebagai acuan perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus dua. Didapatkan bahwa hasil 
dari tes pemahaman siklus dua terdapat 89 % dari semua siswa memiliki nilai diatas kriteria ketuntasan 
minimum. Sehingga semua kriteria yang diingin agar penelitian dikatakan berhasil sudah terpenuhi. 

Dari pelaksanaan penelitian tindakan, masih terdapat kekurangan sehingga untuk penelitian 
selanjutnya, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain: Guru dapat menggunakan metode pembelajaran 
  sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran di sekolah.Dalam penerapan metode 
pembelajaran  diperlukan pengelolaan waktu yang baik dan sesuai dengan porsi materi yang 
disajikan  agar tercapai pembahasan dan pemahaman materi yang optimal.Penelitian selanjutnya yang ingin 
meneliti hal yang sama, dapat menerapkan metode pembelajaran mind mapping untuk mata pelajaran 
matematika ataupun mata pelajaran lainnya, sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa.daei 
pelaksanaan pemberlajaran siswa dapat memeperoleh pengetahuan secara mandiri. Dengan guru sebagai 
fasilitator. Pengetahuan diperoleh secara mandiri akan membuat ingatan siswa terhadap suatu materi lebih 
baik. Siswa belajar dengan menggunakan proses yitu siswa menemukan pengetauan dengan dilaksanakannya 
pembelajaran. Pemahaman siswa memebuat pengetahuan yang diperoleh masuk kedalam memori jangka 
panjang siswa. Sehingga ketika akan diguanakan kembali siswa tidak akan kesulitan. Pembelajaran dengan 
menggunakan metode   memiliki dampak yang siknifikan dilihat dari hasil penelitian yang 
dilaksanakan pada siklus kedua 
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Paper ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu partisipasi individu 
untuk bersekolah atau bekerja di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan 
adalah logit. Data yang digunakan menggunakan data survey sosial ekonomi nasional. 
Temuan studi menunjukkan bahwa faktor penentu anak untuk bekerja dan bersekolah 
serta bekerja penuh waktu meliputi karakteristik anak meliputi usia, jenis kelamin, 
dan lokasi tinggal; kondisi sosial ekonomi seperti kepemilikan rumah; dan kondisi 
sosial rumah tangga seperti jumlah anggota rumah tangga, lama sekolah pasangan 
kepala rumah tangga, dan usia kepala rumah tangga. Saran yang dapat diberikan dari 
temuan diatas adalah pemerintah atau pemegang kebijakan perlu lebih serius dalam 
memperhatikan fenomena pekerja anak karena faktor kondisi sosial rumah tangga 
memegang peran yang cukup penting sehingga agenda prioritas penghapusan pekerja 
anak dapat dimulai dari keluarga. 

      


I. PENDAHULUAN 
Setiap negara berkembang senantiasa dihadapi dengan fenomena adanya pekerja dibawah umur atau 

seringkali disebut dengan pekerja anak [5,8]. Pekerja anak dalam beberapa kerangka teoretis adalah tidak 
efisien karena berdampak pada kemampuan memperoleh pendapatan di masa depan [7]. Di Indonesia, 
terdapat beberapa definisi anak menurut undang – undang, diantaranya , anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin [2]; dan , anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam 
kandungan [3,4].  

Berdasarkan uraian singkat diatas, maraknya fenomena pekerja anak menjadi perhatian utama dalam 
paper ini, karena paper ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pekerja anak untuk bekerja
bersekolah dan bekerja penuh waktu di Provinsi Jawa Tengah.  

II. METODE PENELITIAN 

 
Data yang digunakan pada studi ini adalah data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) individu 

dan rumah tangga. Data susenas yang digunakan tahun 2008. Data susenas terdiri dari informasi 
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, data perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan sosial ekonomi. 
Data tersebut beberapa informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu usia anak, jenis kelamin 
kelamin anak, lokasi tinggal anak (desa atau kota), jumlah anggota rumah tangga, usia kepala rumah 
tangga, lama sekolah pasangan kepala rumah tangga, kepemilikan aset rumah, dan kepemilikan bisnis 
keluarga. 

 
Paper ini menggunakan model binary response yang bersifat probabilistik. Model ini menotasikan 

y=1 sebagai terjadinya suatu kejadian sedangkan y=0 sebagai tidak atau bukan terjadi suatu kejadian. 
Model ini menggunakan fungsi kumulatif densitas atau suatu fungsi asimtotik (antara 0 dan 1) pada 
fungsi tujuannya.  Model ini dapat ditemukan pada model logit atau probit, namun pada studi ini 
menggunakan model logit atau model logistik. Dalam bentuk umum model dengan fungsi yang bersifat 
khusus ini dapat ditulis sebagai berikut [2]: 

 = 1| =  +  +  + ⋯+  =  +  (1) 
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 = 1| =  +  +  + ⋯+  =  +  (1) 
 

Pada model logit, maka G(.) menjadi 
 = 


                                                                (2) 

dimana Zi = β0 + βkXk. Jika Pi adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, maka kemungkinan tidak 
terjadinya suatu peristiwa (1  Pi) adalah: 

1  Pi = 
+1

1  (3) 

Sehingga, 

                                                           = 










−+

+
1
1  =   (4) 

Pi / (1  Pi) disebut dengan  (resiko) suatu peristiwa, yaitu rasio kemungkinan terjadinya suatu 
peristiwa terhadap kemungkinan tidak terjadinya suatu peristiwa.  
Jika kita mengambil natural log persamaan (4), maka kita memperoleh hasil sebagai berikut: 
                                                                Li = ln 








i

i

P1
P  = Zi = β1 + β2Xi  (5) 

L adalah log dari  yang bersifat linear dalam X dan linear dalam parameter. L disebut logit, sehingga 
persamaan (5) disebut dengan model logit [1,6]. Dari persaman (5), model penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
∗ = 0 + 1ℎ + 2ℎ + 3ℎ + 4 + 5ℎ +
6ℎℎ + 7ℎℎℎ + 8ℎ +        (6) 
Teknik estimasi pada persamaan (6) menggunakan prosedur maximum likelihood (MLE) karena sifatnya 
yang non linier. Prosedur pengujian model dapat diawali dengan (1) uji signifikansi parameter dapat 
dilakukan dengan melihat nilai   yang dibandingkan dengan α (  ) yang 
digunakan pada hipotesis null dua arah; (2) uji   menggunakan  
 (LR Statistics); dan (3) kelaiksuaian dapat dilihat dengan kriteria Pseudo RSquared, yang 
merupakan ukuran analog dengan RSquared pada teknik estimasi OLS [1].     
 Variabel terikat partisipasi anak untuk bersekolahbekerja dan bekerja penuh waktu ∗ dipengaruhi 
oleh tiga kelompok variabel bebas, yaitu karakteristik individu, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial 
rumah tangga [5,7,8,9]. Keterangan dari variabel tersebut adalah dengan keterangan sebagai berikut : 
 

Tabel 1 Deskripsi Variabel  

  
Variabel Terikat 

 partisipasi anak bersekolahbekerja; 1 = bersekolahbekerja dan 
0 = tidak bersekolahbekerja 

 partisipasi anak bekerja penuh; 1 = bersekolahbekerja dan 0 = 
tidak bekerja penuh 


partisipasi anak bersekolahbekerja untuk kepala rumah tangga 
bekerja pada sektor pertanian; 1 = bersekolahbekerja untuk 
kepala rumah tangga bekerja pada sektor pertanian dan 0 = tidak 


partisipasi anak bekerja penuh waktu untuk kepala rumah tangga 
bekerja pada sektor pertanian; 1 = bersekolahbekerja untuk 
kepala rumah tangga bekerja pada sektor pertanian dan 0 = tidak 


partisipasi anak bersekolahbekerja untuk kepala rumah tangga 
bekerja pada sektor industri; 1 = bersekolahbekerja untuk 
kepala rumah tangga bekerja pada sektor industri dan 0 = tidak 


partisipasi anak bekerja penuh waktu untuk kepala rumah tangga 
pada sektor industri; 1 = bersekolahbekerja untuk kepala rumah 
tangga bekerja pada sektor industri dan 0 = tidak 


partisipasi anak bersekolahbekerja untuk kepala rumah tangga 
bekerja pada sektor jasa; 1 = bersekolahbekerja untuk kepala 
rumah tangga bekerja pada sektor jasa dan 0 = tidak 


partisipasi anak bekerja penuh waktu untuk kepala rumah tangga 
bekerja pada sektor jasa; 1 = bersekolahbekerja untuk kepala 
rumah tangga bekerja pada sektor jasa dan 0 = tidak 

 Pi  1
Pi 
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Variabel Bebas (Karakteristik Anak) 
 jenis kelamin anak; 1=lakilaki dan 0 =perempuan 
 usia anak 

 lokasi tinggal baik desa maupun kota; 1=kota dan 0=desa 
Variabel Bebas (Kondisi Ekonomi)

 kepemilikan bisnis keluarga; 1=ada dan 0=tidak 

 kepemilikan aset rumah; 1 = memiliki rumah dan 0 = tidak 
memiliki rumah 

Variabel Bebas (Kondisi Sosial Rumah Tangga) 
 jumlah anggota rumah tangga 
 usia kepala rumah tangga 
 lama sekolah pasangan dari kepala rumah tangga 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian, sebagaimana terlihat dalam tabel – tabel 

dibawah ini. Dimulai dari  , total individu atau pekerja anak sebanyak 5787. Usia yang masuk 
kategori pekerja anak di paper ini menggunakan definisi UU terakhir yaitu Nomor 35 Tahun 2014 [4].  
Terlihat rerata usia sebesar 11.15 tahun dengan usia minimum sebesar 5 tahun dan usia maksimum sebesar 
17 tahun. Aktivitas ketenagakerjaan, 54.4 persen anak bersekolah lalu 1.33 persen anak bersekolah dan 
bekerja; 4.3 persen anak bekerja penuh waktu sedangkan 39.97 persen anak beraktivitas lainnya. Partisipasi 
sekolah, 9.76 persen anak tidak atau belum pernah sekolah lalu 80.2 persen anak masih sekolah, dan 10.04 
persen tidak bersekolah lagi.    

Tabel 2 Profil Data 
 


Rerata 11.15 
Max 17 
Min 5 


Bersekolah  54.40 

Bekerja dan Bersekolah  1.33 
Bekerja Penuh Waktu  4.30 

Lainnya 39.97 


tidak/belum pernah sekolah 9.76 
masih sekolah 80.2 

tidak bersekolah lagi 10.04 
 

 ingin melihat anak yang masuk ke pasar kerja berdasarkan ijazah atau STTB tertinggi yang 
dimiliki. Bagi anak yang bersekolahbekerja, persentase tertinggi adalah anak dengan ijazah SD sebesar 
45.45 persen lalu ijazah SMP sebesar 27.27 persen kemudian tidak punya ijazah SD sebesar 14.29 persen. 
Bagi anak yang bekerja penuh waktu, persentase tertinggi adalah  dengan ijasah SD sebesar 42.57 persen 
lalu ijasah SMP sebesar 30.92 persen kemudian tidak punya ijazah SD sebesar 14.46 persen. Hasil ini 
menunjukkan bahwa anak usia sekolah baik yang bekerja penuh waktu maupun yang tidak, mereka masuk 
kepasar kerja dengan latar belakang pendidikan yang cukup rendah bahkan ada yang tidak tamat SD, tentu 
ini akan merugikan anak karena mereka dibayar dengan upah yang kecil.  
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Variabel Bebas (Karakteristik Anak) 
 jenis kelamin anak; 1=lakilaki dan 0 =perempuan 
 usia anak 

 lokasi tinggal baik desa maupun kota; 1=kota dan 0=desa 
Variabel Bebas (Kondisi Ekonomi)

 kepemilikan bisnis keluarga; 1=ada dan 0=tidak 

 kepemilikan aset rumah; 1 = memiliki rumah dan 0 = tidak 
memiliki rumah 

Variabel Bebas (Kondisi Sosial Rumah Tangga) 
 jumlah anggota rumah tangga 
 usia kepala rumah tangga 
 lama sekolah pasangan dari kepala rumah tangga 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian, sebagaimana terlihat dalam tabel – tabel 

dibawah ini. Dimulai dari  , total individu atau pekerja anak sebanyak 5787. Usia yang masuk 
kategori pekerja anak di paper ini menggunakan definisi UU terakhir yaitu Nomor 35 Tahun 2014 [4].  
Terlihat rerata usia sebesar 11.15 tahun dengan usia minimum sebesar 5 tahun dan usia maksimum sebesar 
17 tahun. Aktivitas ketenagakerjaan, 54.4 persen anak bersekolah lalu 1.33 persen anak bersekolah dan 
bekerja; 4.3 persen anak bekerja penuh waktu sedangkan 39.97 persen anak beraktivitas lainnya. Partisipasi 
sekolah, 9.76 persen anak tidak atau belum pernah sekolah lalu 80.2 persen anak masih sekolah, dan 10.04 
persen tidak bersekolah lagi.    

Tabel 2 Profil Data 
 


Rerata 11.15 
Max 17 
Min 5 


Bersekolah  54.40 

Bekerja dan Bersekolah  1.33 
Bekerja Penuh Waktu  4.30 

Lainnya 39.97 


tidak/belum pernah sekolah 9.76 
masih sekolah 80.2 

tidak bersekolah lagi 10.04 
 

 ingin melihat anak yang masuk ke pasar kerja berdasarkan ijazah atau STTB tertinggi yang 
dimiliki. Bagi anak yang bersekolahbekerja, persentase tertinggi adalah anak dengan ijazah SD sebesar 
45.45 persen lalu ijazah SMP sebesar 27.27 persen kemudian tidak punya ijazah SD sebesar 14.29 persen. 
Bagi anak yang bekerja penuh waktu, persentase tertinggi adalah  dengan ijasah SD sebesar 42.57 persen 
lalu ijasah SMP sebesar 30.92 persen kemudian tidak punya ijazah SD sebesar 14.46 persen. Hasil ini 
menunjukkan bahwa anak usia sekolah baik yang bekerja penuh waktu maupun yang tidak, mereka masuk 
kepasar kerja dengan latar belakang pendidikan yang cukup rendah bahkan ada yang tidak tamat SD, tentu 
ini akan merugikan anak karena mereka dibayar dengan upah yang kecil.  

Tabel 3 Profil Pekerja Anak Berdasarkan Ijazah atau STTB Tertinggi  

  
   

tdk punya ijazah sd 11 14.29 36 14.46 
sd 35 45.45 106 42.57 

m ibtidaiyah 7 9.09 7 2.81 
smp umum/kejuruan 21 27.27 77 30.92 

m tsanawiyah 3 3.90 20 8.03 
tidak menjawab 0 0.00 3 1.20 

    
 

 , menunjukkan bahwa faktor penentu anak untuk bekerja dan bersekolah adalah jenis kelamin 
anak, usia anak, lokasi tinggal anak, jumlah anggota rumah tangga; sedangkan faktor penentu anak untuk 
bekerja penuh waktu adalah jenis kelamin, usia, lokasi tinggal, jumlah anggota keluarga, usia kepala rumah 
tangga, lama sekolah pasangan kepala rumah tangga, dan kepemilikan usaha keluarga. Terlihat bahwa 
kondisi sosial rumah tangga berperan penting terhadap partisipasi anak masuk pasar kerja baik bekerja 
penuh waktu maupun bekerjabersekolah.  

Tabel 4 Hasil Estimasi Partisipasi Anak Bekerja Penuh Waktu dan SekolahBekerja  





probchildworkschool)


probchildfullwork)

     
 0.466 0.262 * 0.772 0.184 *** 
 0.366 0.052 *** 0.703 0.055 *** 
 0.976 0.352 *** 0.623 0.211 *** 
 0.306 0.116 *** 0.184 0.059 *** 
 0.014 0.019   0.023 0.013 * 
 0.074 0.065   0.529 0.099 *** 
 0.353 0.738   0.006 0.434   
 0.414 0.258   0.378 0.180 ** 
 7.033 1.408 *** 10.232 1.276 *** 
 4888 4888 
 108.570 523.940 
 0.000 0.000 
 0.155 0.357 

αααααααααααα
 

  , menunjukkan bahwa faktor penentu anak untuk bekerja penuh waktu berdasarkan sektor 
pekerjaan dari kepala rumah tangga. Hasil estimasi dari tabel tersebut diperoleh beberapa temuan menarik, 
yaitu (1) variabel usia anak dan lama sekolah pasangan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan 
terhadap partisipasi bekerja anak penuh waktu bagi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, 
industri, dan jasa; (2) variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap partisipasi bekerja anak 
penuh waktu bagi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian dan jasa; (3) variabel jumlah 
anggota rumah tangga dan usia kepala rumah tangga hanya berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 
bekerja anak penuh waktu bagi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Hasil diatas juga 
menunjukkan bahwa bagi kepala rumah tangga di sektor pertanian, kondisi sosial rumah tangga berperan 
penting terhadap partisipasi anak bekerja penuh waktu. Selanjutnya, bagi kepala rumah tangga yang 
bekerja pada sektor industri dan jasa, kondisi sosial rumah tangga dan karakteristik anak berbagi peran 
terhadap partisipasi anak bekerja penuh waktu.  
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Tabel 5 Hasil Estimasi Partisipasi Anak Bekerja Penuh Waktu menurut Sektor Pekerjaan dari 
Kepala Rumah Tangga  





probchildfullwork  

_hhagri)


probchildfullwork_ 

hhindustry)


probchildfullwork_ 

hhservice)



  


  


 

 0.868 0.252 *** 0.390 0.422   0.759 0.405 * 
 0.719 0.073 *** 0.888 0.156 *** 0.634 0.116 *** 
 0.421 0.320   0.694 0.454   0.224 0.415   
 0.317 0.081 *** 0.120 0.138   0.040 0.149   
 0.037 0.017 ** 0.018 0.033   0.053 0.034   
 0.573 0.180 *** 1.237 0.381 *** 0.308 0.108 *** 
 1.073 1.091   0.661 0.902   0.569 0.602   
 0.013 0.246   0.020 0.487   0.655 0.422   
 10.873 2.058 *** 9.890 3.554 *** 8.241 2.394 *** 
 1717 1180 1907 
 281.290 133.560 90.940 
 0.000 0.000 0.000 
 0.364 0.444 0.287 

αααααααααααα 
 

Tabel 6 Hasil Estimasi Partisipasi Anak BekerjaBersekolah Waktu menurut Sektor Pekerjaan dari Kepala 
Rumah Tangga





probchildworkschool    

_hhagri)


probchildworkschool 

_hhindustry)


probchildworkschool 

_hhservice)



  


  


 

 0.698 0.389 * 0.178 0.508   0.813 0.547   
 0.436 0.083 *** 0.411 0.106 *** 0.241 0.094 *** 
 0.805 0.620   0.252 0.565   1.726 0.663 *** 
 0.358 0.172 ** 0.515 0.248 ** 0.037 0.208   
 0.023 0.026   0.030 0.044   0.042 0.042   
 0.082 0.108   0.392 0.227 * 0.036 0.091   
 0.620 0.422   0.689 0.546   0.659 0.769   
 8.314 1.927 *** 3.492 2.778   8.986 2.426 *** 
 1717 1180 1907 
 56.190 37.330 25.930 
 0.000 0.000 0.001 
 0.172 0.210 0.140 

αααααααααααα 
 

 , menunjukkan bahwa faktor penentu anak untuk bekerjabersekolah berdasarkan sektor 
pekerjaan dari kepala rumah tangga. Hasil estimasi dari tabel tersebut diperoleh beberapa temuan menarik, 
yaitu (1) variabel usia anak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anak bekerjabersekolah bagi 
kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa; (2) variabel jumlah anggota 
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Tabel 5 Hasil Estimasi Partisipasi Anak Bekerja Penuh Waktu menurut Sektor Pekerjaan dari 
Kepala Rumah Tangga  





probchildfullwork  

_hhagri)


probchildfullwork_ 

hhindustry)


probchildfullwork_ 

hhservice)



  


  


 

 0.868 0.252 *** 0.390 0.422   0.759 0.405 * 
 0.719 0.073 *** 0.888 0.156 *** 0.634 0.116 *** 
 0.421 0.320   0.694 0.454   0.224 0.415   
 0.317 0.081 *** 0.120 0.138   0.040 0.149   
 0.037 0.017 ** 0.018 0.033   0.053 0.034   
 0.573 0.180 *** 1.237 0.381 *** 0.308 0.108 *** 
 1.073 1.091   0.661 0.902   0.569 0.602   
 0.013 0.246   0.020 0.487   0.655 0.422   
 10.873 2.058 *** 9.890 3.554 *** 8.241 2.394 *** 
 1717 1180 1907 
 281.290 133.560 90.940 
 0.000 0.000 0.000 
 0.364 0.444 0.287 

αααααααααααα 
 

Tabel 6 Hasil Estimasi Partisipasi Anak BekerjaBersekolah Waktu menurut Sektor Pekerjaan dari Kepala 
Rumah Tangga





probchildworkschool    

_hhagri)


probchildworkschool 

_hhindustry)


probchildworkschool 

_hhservice)



  


  


 

 0.698 0.389 * 0.178 0.508   0.813 0.547   
 0.436 0.083 *** 0.411 0.106 *** 0.241 0.094 *** 
 0.805 0.620   0.252 0.565   1.726 0.663 *** 
 0.358 0.172 ** 0.515 0.248 ** 0.037 0.208   
 0.023 0.026   0.030 0.044   0.042 0.042   
 0.082 0.108   0.392 0.227 * 0.036 0.091   
 0.620 0.422   0.689 0.546   0.659 0.769   
 8.314 1.927 *** 3.492 2.778   8.986 2.426 *** 
 1717 1180 1907 
 56.190 37.330 25.930 
 0.000 0.000 0.001 
 0.172 0.210 0.140 

αααααααααααα 
 

 , menunjukkan bahwa faktor penentu anak untuk bekerjabersekolah berdasarkan sektor 
pekerjaan dari kepala rumah tangga. Hasil estimasi dari tabel tersebut diperoleh beberapa temuan menarik, 
yaitu (1) variabel usia anak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anak bekerjabersekolah bagi 
kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa; (2) variabel jumlah anggota 

rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anak bekerjabersekolah bagi kepala rumah 
tangga yang bekerja di sektor pertanian dan industri; (3) variabel usia anak hanya berpengaruh signifikan 
terhadap partisipasi anak bekerjabersekolah bagi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian; 
dan (4) variabel lama sekolah pasangan kepala rumah tangga hanya berpengaruh signifikan terhadap 
partisipasi anak bekerjabersekolah bagi kepala rumah tangga yang bekerja di sektor industri. Hasil diatas 
juga menunjukkan bahwa baik karakteristik anak maupun kondisi sosial rumah tangga tidak terlalu 
dominan dalam mempengaruhi partisipasi anak bekerjabersekolah. Faktor usia anak dapat menjadi 
perhatian bagi keluarga karena mempunyai andil dalam pilihan anak untuk bekerja selain bersekolah. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa (1) faktor penentu anak untuk 
bekerja dan bersekolah adalah jenis kelamin anak, usia anak, lokasi tinggal anak, jumlah anggota rumah 
tangga; (2) faktor penentu anak untuk bekerja penuh waktu adalah jenis kelamin, usia, lokasi tinggal, 
jumlah anggota keluarga, usia kepala rumah tangga, lama sekolah pasangan kepala rumah tangga, dan 
kepemilikan usaha keluarga; (3) jika kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, faktor 
penentu anak untuk bekerja dan bersekolah adalah jenis kelamin anak, usia anak, dan jumlah anggota 
rumah tangga sedangkan faktor penentu anak untuk bekerja penuh waktu adalah jenis kelamin anak, usia 
anak, jumlah anggota rumah tangga, usia kepala rumah tangga, dan lama sekolah pasangan kepala rumah 
tangga; (4) jika kepala rumah tangga yang bekerja di sektor industri, faktor penentu anak untuk bekerja 
dan bersekolah adalah usia anak, jumlah anggota rumah tangga, dan lama sekolah pasangan kepala rumah 
tangga sedangkan faktor penentu anak untuk bekerja penuh waktu adalah usia anak dan lama sekolah 
pasangan kepala rumah tangga; dan (5) jika kepala rumah tangga bekerja pada sektor jasa, faktor penentu 
anak untuk bekerja dan bersekolah adalah usia anak dan lokasi tinggal anak sedangkan faktor penentu 
anak untuk bekerja penuh waktu adalah jenis kelamin anak, usia anak dan lama sekolah pasangan kepala 
rumah tangga. 
 Saran yang dapat diberikan dari temuan diatas adalah pemerintah atau pemegang kebijakan perlu 
lebih serius dalam memperhatikan fenomena pekerja anak karena faktor kondisi sosial rumah tangga 
memegang peran yang cukup penting sehingga agenda prioritas penghapusan pekerja anak dapat dimulai 
dari rumah tangga [5,7,8].  
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 = 1
2 ×  × 

 = 	12 × 15 × 8
 = 60															

Jadi	solusi	untuk	D	adalah	60	
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Masih banyak guru dan/atau peneliti saat ini bingung membedakan antara investigasi 
matematis dengan problem solving. Perbedaan antara investigasi dan problem solving terletak 
pada prosesnya. Investigasi harus melewati empat proses kognitif inti dan siswa lebih 
diberikan kesempatan untuk memikirkan, mengembangkan, dan menyelidiki halhal menarik 
yang mengusik rasa keingintahuan mereka, sedangkan problem solving hanya melakukan 
pemecahan masalah yang sudah jelas pertanyaannya (arahan). Proses kognitif tersebut adalah 
    . Dalam penerapannya pun guru 
dan/atau peneliti masih mengalami kesulitan, misalnya, siswa tidak dapat melakukan proses 
invetigasi. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan perbedaan antara investigasi dan 
problem solving, serta penerapannya dalam pembelajaran matematika. 

 
 investigasi matematis, pembelajaran matematika, problem solving. 

 
 


Istilah "investigasi" digunakan untuk hal yang berarti berbeda oleh pendidik yang berbeda. 
Misalnya, Orton dan Frobisher (1996) menggunakan istilah "investigasi" untuk merujuk pada tugas ketika 
mereka dibandingkan dengan investigasi masalah, Evans (1987) menggunakan istilah "investigasi" yang 
berarti proses ketika ia membedakan investigasi dengan pemecahan masalah. Ernest (1991) mengamati 
bahwa telah terjadi adopsi cukup luas dari istilah "investigasi" sebagai tugas sendiri ketika proses 
penyelidikan sebenarnya. Ini adalah apa yang Jakobsen (1956, kutip dalam Ernest, 1991) disebut 
pergeseran metonymic dalam arti menggantikan seluruh aktivitas oleh salah satu komponennya. Jadi 
banyak pendidik tampaknya tidak membedakan antara investigasi tugas dan proses investigasi. 
  Para pendukung pendekatan berbasis investigasi untuk pembelajaran berpendapat bahwa anak
anak harus terlibat dalam investigasi matematis (misalnya, Baroody & Coslick, 1998). Investigasi 
matematis pada kontekstual pemecahan masalah tugas di mana siswa bisa berspekulasi, ide tes dan 
berdebat dengan orang lain untuk mempertahankan solusi mereka (Jaworski, 1986). 
 Guru harus fasih dalam manajemen pelajaran, fleksibel dalam bereaksi terhadap respon tak 
terduga siswa, dan asli dalam menggunakan ideide mengajar mengejutkan. Penelitian ini berkonsentrasi 
terutama pada aspek akhir dari kreativitas dan khususnya konsepsi dan praktek kreativitas dalam metode 
pengajaran. 
 Pada artikel ini, akan dibahas tentang investigasi dan penerapannya pada pembelajaran 
matematika sehingga mempengaruhi siswa untuk dapat lebih berpikir kritis. Yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penerapan investigasi matematis pada pembelajaran matematika serta agar siswa 
mampu berpikir kritis. 
 
 



Evans, (1987) menyatakan bahwa problem solving merupakan kegiatan memusat (
) di mana para siswa harus belajar mencari penyelesaian yang sudah jelas arahnya, sedangkan 
investigasi adalah suatu kegiatan menyebar ( ) di mana para siswa lebih diberikan 
kesempatan untuk memikirkan, mengembangkan, dan menyelidiki halhal menarik yang mengusik rasa 
keingintahuan mereka.  
                                                           

1. Mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Matematika, Universitas Lampung 
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1. Mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Matematika, Universitas Lampung 

Pada kegiatan investigasi, dapat saja terjadi, si A tertarik untuk menyelidiki x sedangkan si B 
berminat untuk menyelidiki bagian yang lain, yaitu y. Di samping itu, dapat saja si A hanya tertarik untuk 
menyelidiki bagianbagian permukaannya saja, sedangkan si B dengan kemampuan berpikir yang sangat 
prima menyelidiki halhal tersebut secara mendalam dan terinci. Itulah sebabnya penyelidikan ini disebut 
juga suatu kegiatan terbuka dan tidak terbatas, karena kegiatan ini sangat tergantung pada ketertarikan 
dan perbedaan kemampuan berpikir setiap siswa yang tentunya sangat berbeda.  

Sedangkan, pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang 
melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja 
diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang 
secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Dalam penerapan 
investigasinya Anak Melibatkan dalam penyelidikan matematika yang dianjurkan sebagai sarana 
memfasilitasi pembelajaran matematika. Namun ada bimbingan terbatas untuk guru tentang caracara 
untuk mendukung anakanak yang terlibat dalam penyelidikan. Studi ini memberikan wawasan ke dalam 
keaksaraan matematika yang dibutuhkan oleh mahasiswa tujuh hingga delapan tahun melakukan 
investigasi. Contoh kesulitan dijelaskan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, representasi, 
manipulasi, dan penalaran. Sementara investigasi matematika dapat meningkatkan pembelajaran anak 
muda, guru perlu memberikan bimbingan untuk mengatasi diperlukan keterampilan dan pengetahuan.  

 



 Pada dasarnya sebelum peneiti menerapkan pembelajaran berbasis investigasi, peneliti harus 
mengetahui terlebih dahulu apa yang membedakan antara proses investigasi dengan pemecahan masalah.  
 Kami ingin membuat perbedaan lebih lanjut antara investigasi sebagai suatu kegiatan dan 
investigasi sebagai suatu proses. Sebuah analogi dapat membantu. Dalam Pólya "s (1957) Model 
pemecahan masalah untuk tugastugas pemecahan masalah tertutup, tahap pertama dari pemahaman 
masalah adalah apa yang seseorang harus lakukan sebelum melakukan pemecahan masalah, sedangkan 
proses pemecahan masalah yang sebenarnya dimulai di tahap kedua merancang merencanakan dan 
berlanjut ke tahap ketiga melaksanakan rencana tersebut. Tahap keempat adalah melihat kembali apa 
yang harus dilakukan setelah pemecahan masalah. Tapi semua empat fase dianggap sebagai bagian dari 
Model pemecahan masalah Pólya. Jadi ada kebutuhan untuk membedakan antara proses pemecahan 
masalah sebenarnya dan seluruh aktivitas matematis dari pemecahan masalah. 
 Demikian pula, kegiatan investigasi terbuka mencakup apa yang seseorang harus lakukan 
sebelum penyelidikan, sebenarnya proses investigasi, dan apa yang orang harus lakukan setelah 
penyelidikan. Hal ini jelas bahwa fase pertama dari pemahaman tugas adalah apa yang seseorang harus 
lakukan sebelum investigasi. Karena tujuan dari fase kedua problem posing adalah untuk menimbulkan 
masalah untuk diselidiki, tampak jelas bahwa ini adalah apa yang orang harus lakukan sebelum 
investigasi. Kemudian tahap ketiga adalah proses investigasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, problem 
posing bukan merupakan bagian dari proses penyidikan meskipun problem posing  adalah bagian integral 
dari kegiatan investigasi terbuka. Problem posing dari proses investigasi ini penting karena kami ingin 
menyatakan bahwa proses investigasi kemudian dapat terjadi selama pemecahan masalah, karena jika 
penyelidikan melibatkan problem posing dan pemecahan masalah (yaitu, pemecahan masalah adalah 
bagian dari investigasi ), maka tidak mungkin untuk investigasi terjadi selama pemecahan masalah (yaitu, 
investigasi sekarang akan menjadi bagian dari pemecahan masalah).  
 
 
 Untuk langkahlangkah pada proses investigasi dapat dilihat pada gambar berikut : 
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 Gambar diatas menunjukkan model bagaimana proses ini berinteraksi satu sama lain selama 
kegiatan investigasi terbuka. Ada lima tahapan: entri, penetapan tujuan (atau problem posing), serangan 
(atau pemecahan masalah), review dan ekstensi. Hal ini mirip dengan model pemecahan masalah dari 
Mason et al. (1985): masuk, serangan dan review (yang mencakup ekstensi), kecuali bahwa model kami 
melibatkan fase penambahan penetapan tujuan karena untuk kegiatan investigasi terbuka. Panah 
menunjukkan perkembangan logis dari satu proses ke yang lain meskipun siswa dapat melewati setiap 
proses ini, atau mereka hanya bisa melompat dari satu proses ke proses lain ketika mereka mengubah 
pikiran mereka. Misalnya, ketika mencoba untuk menguji dugaan, mahasiswa dapat memutuskan untuk 
menimbulkan masalah lain, merumuskan dugaan lain, atau memperpanjang tugas asli, dll Karena 
dimungkinkan untuk melompat dari satu proses ke proses lain dengan cara ini, hal itu mungkin tidak 
layak atau bahkan membantu bagi model untuk melacak semua perilaku. 

 
 Sebagai contoh pada cabang matematika, geometri, adalah penting untuk memvisualisasikan 
konsep geometri dalam pikiran untuk pemahaman konseptual (Hershkowitz, Parzysz, & Dormolen, 
1996). Tingkat berpikir geometris yang lebih tinggi memerlukan setidaknya pemahaman dasar tentang 
definisi konsep (Linchevsky, Vinner, & Karsenty,1992). Dengan demikian, pemahaman dan penjelasan 
yang akurat dari definisi sangat penting untuk pemahaman geometris (Hiebert & Lefevre, 1986). 
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 Dalam literatur, kita melihat sejumlah studi yang menyelidiki definisi siswa pendidikan guru 
konsep geometris dan kesalahpahaman mereka (Clements, Sarama & Battista, 1998; Cunningham & 
Roberts, 2010; de Villers, 1998; Gutierrez & Jaime , 1999; Iıksal, Koç, & Osmanoglu, 2010; Koç & 
Bozkurt, 2011;. Linchevsky et al, 1992; Matos, 1994; Tunç & Durmus, 2012; Zembat, 2007). Studi 
tersebut menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mendefinisikan konsep geometris.  
 Pengetahuan guru penting untuk membentuk lingkungan belajar yang diinginkan (Putnam, 
Heaton, Prawat, &amp; Remillard, 1992). ini juga berlaku di geometri mengajar (Swaford, Jones, &amp; 
hornton, 1997). Untuk alasan ini, guru harus memahami geometri mereka mengajar dan juga 
mempersiapkan siswa untuk tingkat lanjutan. Konten guru biasanya berbentuk pengetahuan selama calon 
guru dan sebelumnya. Namun, calon guru tidak selalu memiliki pengetahuan yang memadai tentang 
matematika yang akan mengajar di masa depan. Pengetahuan yang terbatas pada calon guru matematika 
adalah salah satu hambatan utama dalam program pendidikan guru (Brown &amp; Borko, 1992). 
Sehingga, sangatlah penting untuk investigasi calon guru dari konseptual pengetahuan dalam geometri. 

 Sedangkan pada penerapan kepada siswa dalam Pembelajaran matematika, ada 6 tahapan yaitu : 
1. mengidentifikasi topik dan mengatur murid ke dalam kelompok; 2. merencanakan tugas yang akan 
dipelajari; 3. Melakukan investigasi; 4. Menyiapkan laporan akhir; 5. Mempresentasikan laoran akhir; 6. 
Evaluasi. 

 

 

Pada artikel ini, telah dibahas tentang investigasi dan penerapannya pada pembelajaran 
matematika sehingga mempengaruhi siswa untuk dapat lebih berpikir kritis. Yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penerapan investigasi matematis pada pembelajaran matematika serta agar siswa 
mampu berpikir kritis. Para pendukung pendekatan berbasis investigasi untuk pembelajaran berpendapat 
bahwa anakanak harus terlibat dalam investigasi matematis (misalnya, Baroody & Coslick, 1998). 
Investigasi matematis pada kontekstual pemecahan masalah tugas di mana siswa bisa berspekulasi, ide tes 
dan berdebat dengan orang lain untuk mempertahankan solusi mereka (Jaworski, 1986). 

Investigasi harus melewati empat proses kognitif inti, sedangkan problem solving hanya meakukan 
pemecahan masalah biasa yang artinya tidak melewati keempat proses kognitif tersebut. Proses kognitif 
tersebut adalah specialisation, conjecturing, justified dan generalisation. Dalam penerapannya pun guru 
dan/atau peneliti masih mengalami kesulitan, misalnya, siswa tidak dapat melakukan proses invetigasi. 

Pada Penerapan dalam Pembelajaran matematika, ada 6 tahapan yaitu : 1. mengidentifikasi topik 
dan mengatur murid ke dalam kelompok; 2. merencanakan tugas yang akan dipelajari; 3. Melakukan 
investigasi; 4. Menyiapkan laporan akhir; 5. Mempresentasikan laoran akhir; 6. Evaluasi, 

Dengan demikian diharapkan melalui artikel ini, dapat mengetahui apa itu investigasi matematis 
dan bagaimana penerapan pada proses pembelajaran Matematika. 
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ADAPTIVE SPLINE THRESHOLD AUTOREGRESIVE 
(ASTAR) PADA PEMODELAN TINGGI PERMUKAAN 

AIR LAUT DI KOTA SEMARANG  
 

Alan Prahutama1), Suparti2), Tiani Wahyu Utami3) 
1,2)Jurusan Statistika, Universitas Diponegoro 

 3)Jurusan Statistika, Universitas Muhammadiyah Semarang 
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  Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang letak geografisnya 
berbatasan dengan pantai utara pulau Jawa. Kota Semarang menjadi pusat beberapa transportasi 
dan industri seperti terminal Mangkang, terboyo, kawasan industri Candi dan terboyo. Akan 
tetapi kawasan ini memiliki tingkat ancaman bencana yang cukup tinggi. Salah satu ancaman 
bencana di kota Semarang adalah banjir pasang air laut atau lebih dikenal dengan banjir rob. 
Pemodelan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemodelan parametrik dan pemodelan 
nonparametrik. Metode pemodelan parametrik adalah regresi parametrik yang sangat ketat 
dengan asumsiasumsi tertentu. Salah satu pemodelan nonparametrik adalah regresi 
nonparametrik. Metode regresi nonpaqrametrik antara lain spline, polinomial lokal, fourier dan 
wavelet. Metode spline yang berkembang untuk mwmodelkan data time series adalah Adaptive 
spline threshold Regression (ASTAR). Keunggulan model ASTAR adalah mampu mengatasi 
data dengan fluktuaasi yang tinggi dan terpotong. Pada pemodelan tinggi pasang surut air laut di 
Kota Semarang, pemodelan ASTAR mampu menghasilkan model dengan tingkat akurasi 82%. 
 
Kata Kunci: Rob, ARIMA, ASTAR, ACF, orde 

 
I. PENDAHULUAN 

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang letak geografisnya berbatasan 
dengan pantai utara pulau Jawa. Kota Semarang menjadi pusat beberapa transportasi antara lain Bandar 
Udara Ahmad Yani, Stasiun Tawang dan Poncol serta Terminal Terboyo. Selain itu wilayah utara kota 
Semarang, banyak berdiri kawasan industri, misalnya kawasan  industri Terboyo, kawasan industri Candi, 
serta kawasan Industri Mangkang. Akan tetapi kawasan ini memiliki tingkat ancaman bencana yang 
cukup tinggi. Salah satu ancaman bencana di kota Semarang adalah banjir pasang air laut atau lebih 
dikenal dengan banjir rob. Banjir pasang air laut atau rob merupakan fenomena yang selalu terjadi di Kota 
Semarang bagian utara karena berdekatan dengan laut Jawa. Banjir rob adalah kejadian atau fenomena 
alam dimana air laut masuk ke wilayah daratan pada waktu permukaan air laut mengalami pasang 
(Wahyudi, 2007). Banjir rob disebabkan oleh global warming (Wirastriya, 2005) dan juga adanya 
penurunan permukaan tanah (land  subsidence) (Gumilar, dkk, 2009). Dampak dari banjir rob salah 
satunya adalah dapat mengganggu aktifitas perekonomian di kota Semarang, khususnya di kawasan 
industri. Oleh karena itu peramalan atau prediksi mengenai pasang surut air laut sangat diperlukan. 

Pendekatan peramalan untuk data time series dapat dilakukan dua cara yaitu, pendekatan  dan 
non linier. Metode peramalan dengan pendekatan linier adalah Autoregressive  Integrated Moving 
Average (ARIMA). Sedangkan metode pendekatan peramalan nonlinier adalah neural network, fuzzy,  
Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS), Spline, Kernel, dll. Pendekatan secara linier sangat ketat 
dengan asumsiasumsi yang harus dipenuhi antara lain data harus stasioner terhadap mean dan varian. 
Selain itu asumsi yang harus dipenuhi adalah model yang dihasilkan harus white noise, independen, dan 
berdistribusi normal. Salah satu pendekatan nonlinier yang sifatnya nonparametrik adalah dengen 
pemodelan spline. Pemodelan spline merupakan pemodelan regresi yang sifatnya tersegmensegmen 
(terpotongpotong). Sehingga keunggulan dari pemodelan spline ini adalah mampu mengatasi data 
dengan fluktuasi yang tinggi. Pemodelan regresi spline yang berkembang saat ini untuk data time series 
adalah Adaptive Spline Threshold Autoregresive (ASTAR). Pada penentuan model ASTAR ditentukan 
terlebih dahulu orde autoregresive yang akan digunakan. Orde autoregresive didapat dari pemodelan 
ARIMA. Kemudian memilih orde spline yang akan digunakan. Orde spline ada tiga yaitu linier, kuadratik 
dan kubik. Selain itu dalam penentuan model ASTAR akan ditentukan titik knot optimal. Titik knot 
optimal ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode GCV (Generalized Cross Validation). Metode 
ASTAR tidak membutuhkan asumsiasumsi tertentu, tidak seperti halnya model ARIMA.  
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II. METODE PENELITIAN 
1.  Banjir Rob 

Rob merupakan banjir yang terjadi akibat pasang air laut yang menggenangi kawasan dengan 
ketinggian lebih rendah dari permukaan air laut pada pasnag tertinggi. Lama genangan dapat berlangsung 
berharihari bahkan sepanjang tahun, tergantung pada jenuh tidaknya tanah. Pada tanah yang jenuh, 
genangan dapat terjadi sepanjangn tahun. Menurut Kurniawan (2003) beberapa penyebab terjadinya 
banjir rob di Kota Semarang antara lain: 

1. Adanya tempat dengan topografi yang tidak seragam dan mempunyai tanah yang jenuh di 
kawasan pesisir dengan kemiringan relative datar 

2. Penurunan tanah 
3. Permukaan air laut bertambah tinggi akibat pemanasan global 
4. Tingginya sedimentasi akibat perubahan tata guna lahan 
Pasang surut merupakan fluktuasi permukaan air laut karena adanya gaya tarik bendabenda langit, 

terutama matahari dan bulan terhadap masa air laut di bumi. Data pasang surut sangat penting, karena 
dapat mengetahui tinggi permukaan air laut suatu pasang yang bisa menyebabkan banjir rob. 

 
2.   (ARIMA) 

Menurut Wei (2006), model Autoregresif adalah model yang menyatakan suatu peramalan nilai 
Zt  memiliki ketergantungan dengan nilainilai sebelumnya Zt1. Secara umum model Autoregresif (AR) 
memiliki bentuk sebagai berikut : 

1 1t t p t p tZ Z Z aϕ ϕ− −= + + + ,         (1) 

dengan  Zt  menyatakan deret waktu, pφφ ,,1   menyatakan koefisien/parameter dari model autoregresif, 

serta ta  bebas dan berdistribusi normal dengan ratarata residual nol dan varians residual konstan 2
aσ .  

Model Moving Average (MA) merupakan model yang menyatakan suatu peramalan deret waktu Zt . 
Model MA adalah sebagai berikut : 

 qtqtttt aaaaZ −−− −−−−= θθθ 2211 ,         (2) 

dengan ta  bebas dan berdistribusi normal dengan ratarata residual nol dan varians residual konstan 2
aσ  

dan qθθθ ,,, 21   adalah parameter dari MA. sebelumnya. Model ARIMA (Autoregressive Integrated 
Moving Average) memiliki bentuk umum sebagai berikut : 
 tqt

d
p aBZBB )()1)(( 0 θθφ +=− ,         (3) 

dengan p
pp BBBB φφφφ −−−−= 2

211)( adalah operator Autoregressive (AR) dengan ordo p ; 
q

qq BBBB θθθθ −−−−= 2
211)( adalah operator rerata Moving Average (MA) dengan ordo q ; 

dan t
d ZB)1( −  adalah proses differencing dengan ordo d . 

 Menurut Sigh (2007), model Seosanal ARIMA (SARIMA) merupakan  model ARIMA dengan 
pengaruh musiman. Adanya indikasi musiman pada data diperlihatkan pada pola datanya yang berulang 
secara berkala. Secara umum model SARIMA ( )( )SQDPqdp ,,,,  dapat dinyatakan dengan persamaan 
sebagai berikut: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) t
S

Qqt
DSdS

Pp aBBZBBBB Θ=−−Φ θφ 11       (4) 

dengan qdp ,,  menyatakan ordo AR, differencing tren, dan ordo MA; QDP ,,  menyatakan ordo SAR, 

differencing musiman, dan ordo SMA; ( )dB−1  menyatakan  ordo differencing tren; ( )DSB−1  

menyatakan ordo differencing musiman; tZ  menyatakan data deret waktu periode t ; ta  menyatakan 
residual periode t ;  
3. Multivariate Adaptive Regression Spline 

Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk memodelkan variabel respon (y) 
dengan variabel prediktor (x). Pemodelan regresi dibedakan menjadi dua yaitu pemodelan parametrik dan 
pemodelan nonparametrik. Pemodelan regresi parametrik terikat dengan asumsiasumsi yang harus 
dipenuhi antara lain residual berdistribusi normal, nonautokorelasi, homokedastisitas dan non
multikolinieritas. Sedangkan pemodelan regresi nonparametrik tidak membutuhan asumsiasumsi khusus.  
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II. METODE PENELITIAN 
1.  Banjir Rob 

Rob merupakan banjir yang terjadi akibat pasang air laut yang menggenangi kawasan dengan 
ketinggian lebih rendah dari permukaan air laut pada pasnag tertinggi. Lama genangan dapat berlangsung 
berharihari bahkan sepanjang tahun, tergantung pada jenuh tidaknya tanah. Pada tanah yang jenuh, 
genangan dapat terjadi sepanjangn tahun. Menurut Kurniawan (2003) beberapa penyebab terjadinya 
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1. Adanya tempat dengan topografi yang tidak seragam dan mempunyai tanah yang jenuh di 
kawasan pesisir dengan kemiringan relative datar 

2. Penurunan tanah 
3. Permukaan air laut bertambah tinggi akibat pemanasan global 
4. Tingginya sedimentasi akibat perubahan tata guna lahan 
Pasang surut merupakan fluktuasi permukaan air laut karena adanya gaya tarik bendabenda langit, 

terutama matahari dan bulan terhadap masa air laut di bumi. Data pasang surut sangat penting, karena 
dapat mengetahui tinggi permukaan air laut suatu pasang yang bisa menyebabkan banjir rob. 

 
2.   (ARIMA) 

Menurut Wei (2006), model Autoregresif adalah model yang menyatakan suatu peramalan nilai 
Zt  memiliki ketergantungan dengan nilainilai sebelumnya Zt1. Secara umum model Autoregresif (AR) 
memiliki bentuk sebagai berikut : 

1 1t t p t p tZ Z Z aϕ ϕ− −= + + + ,         (1) 

dengan  Zt  menyatakan deret waktu, pφφ ,,1   menyatakan koefisien/parameter dari model autoregresif, 

serta ta  bebas dan berdistribusi normal dengan ratarata residual nol dan varians residual konstan 2
aσ .  

Model Moving Average (MA) merupakan model yang menyatakan suatu peramalan deret waktu Zt . 
Model MA adalah sebagai berikut : 

 qtqtttt aaaaZ −−− −−−−= θθθ 2211 ,         (2) 

dengan ta  bebas dan berdistribusi normal dengan ratarata residual nol dan varians residual konstan 2
aσ  

dan qθθθ ,,, 21   adalah parameter dari MA. sebelumnya. Model ARIMA (Autoregressive Integrated 
Moving Average) memiliki bentuk umum sebagai berikut : 
 tqt

d
p aBZBB )()1)(( 0 θθφ +=− ,         (3) 

dengan p
pp BBBB φφφφ −−−−= 2

211)( adalah operator Autoregressive (AR) dengan ordo p ; 
q

qq BBBB θθθθ −−−−= 2
211)( adalah operator rerata Moving Average (MA) dengan ordo q ; 

dan t
d ZB)1( −  adalah proses differencing dengan ordo d . 

 Menurut Sigh (2007), model Seosanal ARIMA (SARIMA) merupakan  model ARIMA dengan 
pengaruh musiman. Adanya indikasi musiman pada data diperlihatkan pada pola datanya yang berulang 
secara berkala. Secara umum model SARIMA ( )( )SQDPqdp ,,,,  dapat dinyatakan dengan persamaan 
sebagai berikut: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) t
S

Qqt
DSdS

Pp aBBZBBBB Θ=−−Φ θφ 11       (4) 

dengan qdp ,,  menyatakan ordo AR, differencing tren, dan ordo MA; QDP ,,  menyatakan ordo SAR, 

differencing musiman, dan ordo SMA; ( )dB−1  menyatakan  ordo differencing tren; ( )DSB−1  

menyatakan ordo differencing musiman; tZ  menyatakan data deret waktu periode t ; ta  menyatakan 
residual periode t ;  
3. Multivariate Adaptive Regression Spline 

Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk memodelkan variabel respon (y) 
dengan variabel prediktor (x). Pemodelan regresi dibedakan menjadi dua yaitu pemodelan parametrik dan 
pemodelan nonparametrik. Pemodelan regresi parametrik terikat dengan asumsiasumsi yang harus 
dipenuhi antara lain residual berdistribusi normal, nonautokorelasi, homokedastisitas dan non
multikolinieritas. Sedangkan pemodelan regresi nonparametrik tidak membutuhan asumsiasumsi khusus.  

MARS merupakan pendekatan untuk regresi nonparametrik yang dikembangkan oleh Friedman (1991). 
MARS mampu menganalisis  data dengan ukuran sampel besar  (50 ≤ N ≤ 1000) dan jumlah variabel 
prediktor (3 ≤ p ≤ 20). Estimator model umum persamaan MARS adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 
a0 =  konstanta 
a =  koefisien dari fungsi basis kem 
M =  maksimum fungsi basis (nonconstant fungsi basis) 
Km =  derajat interaksi 
 =  nilainya 1 atau 1 jika data berada di sebelah kanan titik knot atau kiri titik knot.  
xv(k,m) =  variabel independen 
ukm =  nilai knots dari variabel independen xv(k,m) 
dengan menggunakan persamaan (2.9) diatas maka model untuk MARS adalah  
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 Dalam bentuk matrik dapat ditulis menjadi : 
εBaY +=                2.14 

dengan, 
),...,( 1 nyy=Y ,       = α αα  ,           = ε εε   
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Langkah pertama dalam pemodelan MARS adalah menentukan titik knot optimum. Untuk 
menentukan knot optimum dipilih terlebih dahulu maksimum fungsi basis yang digunakan serta derajat 
interaksinya. Penentuan titik knot optimum menggunakan metode Generalized Cross Validation (GCV). 
Knot optimum didapat dari nilai GCV terkecil (Friedman, 1991). 
Nilai GCV adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 
yi =  variabel respon 
xi =  variabel prediktor 

)(ˆ
iM xf =  taksiran /prediksi yi 

N =  ukuran data  
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C(M) =  Trace [B(BTB)1BT]+1  
)(~ MC   = C(M)+d.M,  2 ≤ d ≤ 4 

Menurut Friedman (1991) jumlah maksimum fungsi basis 2 sampai 4 kali jumlah variabel 
prediktor. Sedangkan maksimum interaksi 1, 2, atau 3 dengan pertimbangan jika lebih dari 3 akan 
menghasilkan model yang sangat kompleks. Minimum jarak antar knot atau minimum observasi antar 
knot sebanyak 10, 20, 50, dan 100. Persamaan (2.12) dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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dan secara umum persamaan (2.16) dapat dituliskan sebagai berikut: 
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 Misalkan Bj adalah himpunan dari variabel yang dihubungkan dengan fungsi basis kej, maka 
setiap penjumlahan pertama pada persamaan (2.17) dapat dinyatakan sebagai: 
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              2.18 

Persamaan (2.18) di atas merupakan penjumlahan semua fungsi basis untuk satu variabel xI dan 
merupakan spline dengan derajat q=1. Setiap fungsi dengan dua variabel prediktor pada persamaan (2.17) 
dapat ditulis menjadi: 
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Persamaan (2.19) merupakan penjumlahan semua fungsi basis dua variabel xi dan xj. 
Penambahan ini untuk menghubungkan kontribusi satu variabel prediktor, yang dituliskan sebagai 
berikut: 
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2.20 

Untuk fungsi tiga variabel pada penjumlahan diperoleh dengan menjumlahkan semua fungsi basis untuk 
tiga variabel, yang dituliskan sebagai berikut: 
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Penambahan fungsi satu variabel dan dua variabel mempunyai kontribusi dalam bentuk: 
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4. Adaptive Splines Threshold Autoregressive (ASTAR) 
Banyak penelitian dalam data menurut time series menggunakan pemodelan dan analisis yang 

mengasumsikan model dalam bentuk linear. Padahal tidak semua data berbentuk linear, termasuk data 
dalam iklim. Oleh karena itu diperlukan pemodelan time series yang nonlinear. Salah satu metode yang 
dikembangkan untuk data time series nonlinear adalah Adaptive Splines Threshold Autoregressive 
(ASTAR). Lewis dan Steven (1991) menggunakan metode MARS dengan variabel prediktor nilai lag 
data time series. Sehingga model yang diperoleh mengandung model yang autoregressive. Model 
ASTAR merupakan pengembangan dari regresi MARS dengan {Zt} sebagai variabel respon dan {Ztj} 
sebagai variabel prediktor.  

Pembentukan knot dalam ASTAR sama dengan pembentukan knot dalam MARS. Titik knot 
dalam ASTAR biasa disebut sebagai threshold. Misalkan Zt, dengan t = 1,2,…,N adalah variabel respon 
dari model ASTAR dan variabel prediktor lag p=3 yaitu Zt1, Zt2, dan Zt3. Pemilihan forward hanya 
dimulai dengan fungsi dasar konstan B0(x)=1. Pada setiap langkah forward stepwise dalam algoritma 
ASTAR memilih satu dari satu set bentuk baru untuk model ASTAR. Misalkan initial dari langkah 
forward, set kandidat dari algoritma ASTAR adalah,  
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ASTAR memilih satu dari satu set bentuk baru untuk model ASTAR. Misalkan initial dari langkah 
forward, set kandidat dari algoritma ASTAR adalah,  

+− − *)( 1 tZ t   dan +−− )*( 1tZt  atau 

+− − *)( 2 tZ t  dan +−− )*( 2tZt  atau 

+− − *)( 3 tZ t   dan +−− )*( 3tZt   
dengan beberapa threshold t* pada masingmasing domain variabel prediktor. Sebagai contoh, 
asumsikan bahwa ASTAR memilih variabel prediktor lagnya adalah Zt2 dengan t*=t1, berarti bahwa 

)( 12 tZ t −− dan )( 21 −− tZt adalah kurva awal dari model ASTAR (selain  konstanta). Set kandidat pada 
langkah kedua dari algoritma forward pada tahap 1 dengan set kandidat yang baru, yaitu, 

+− − )( 12 tZ t +− − *)( 1 tZ t     dan +− − )( 12 tZ t +−− )*( 1tZt  atau 

+− − )( 12 tZ t +− − *)( 3 tZ t  dan +− − )( 12 tZ t +−− )*( 3tZt  atau 

+−− )( 21 tZt +− − *)( 1 tZ t   dan +−− )( 21 tZt +−− )*( 1tZt  atau 

+−− )( 21 tZt +− − *)( 3 tZ t   dan +−− )( 21 tZt +−− )*( 3tZt   

pada langkah pertama terpilih )( 12 tZt −−  dan  )( 21 −− tZt maka pada langkah kedua, variabel tersebut 
mungkin menjadi kandidat dalam perkalian threshold satu variabel jtZ −  dengan beberapa threshold  
yang lain (t*≠ t1). Pemilihan jumlah dan lokasi knot secara otomatis variabel berdasarkan nilai ASR  
(Average Sum of Square Residual) yang minimum. Apabila algoritma stepwise sudah selesai maka 
dilanjutkan dengan algoritma backward. Algoritma backward digunakan untuk menghilangkan beberapa 
fungsi basis sampai dengan (MS) fungsi basis dimana 1≤ S ≤M, sehingga diperoleh model yang 
meminimumkan GCV.  

Fungsi basis yang dihasilkan model forward stepwise yang meminimumkan ASR. Kemudian 
dilakukan penyederhanaan model dengan membuang fungsi basis yang menyebabkan nilai GCV semakin 
besar. Misalkan  dengan membuang fungsi basis +− − )( 12 tZ t +− − *)( 1 tZ t nilai GCV semakin kecil 
maka model yang parsemoni adalah model tanpa melibatkan fungsi basis tersebut. Langkah tersebut 
dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh GCV yang minimum. Contoh model ASTAR yang 
sederhana adalah  

tdtdtdtdtt tZtZtZtZcx εφφφ +−−+−+−+= +−−+−+− ))(()()( 2132211 2121                          (2.23)
                                                                

dimana, c adalah nilai konstanta, t1, t2 masingmasing nilai  knot dari variabel 
1dtZ −  dan 

2dtZ − , d1, d2 

merupakan nilai lag 1 dan 2. Sedangkan +− )( ax menunjukkan sebuah fungsi truncated spline dengan 

+− )( ax = )( ax − jika  x > a and 0 untuk yang lain. Persamaan (2.23) menunjukkan model yang 
memiliki titik knot atau tresshold t1 pada 

1dtZ − dan t2 pada 
2dtZ − dan interaksi antara  

1dtZ − dengan 

2dtZ − . 
Pemilihan model akhir mengunakan backward stepwise menggunakan 1 dari 4 kriteria (Lewis 

dan Ray, 1997), yaitu generalized crossvalidation (GCV), Akaike information criterion (AIC), 
Amemyia's prediction criterion, dan SchwarzRissanen criterion (SC). Perumusan untuk mendapatkan 
GCV metode ASTAR  sama dengan perumusan dalam MARS, akan tetapi yang membedakan adalah 
matrik B.  
Persamaan model ASTAR bentuk matrik dapat ditulis menjadi : 

εαBZ  *         2.24 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Statistika Deskriptif Pasang Surut Air Laut di Kota Semarang 

Gambar 12 menunjukan ketinggian pasang surut harian yang diambil per jam pada tahun 2009 
sampai 2012 di Kota Semarang. Dari gambar tersebut pada tahun 2009 hingga 2010 lebih tinggi 
dibandingkan  ratarata pada tahun 2011 dan 2012. 
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Gambar 12. Pasang Surut Air Laut di Kota Semarang Tahun 20092012 

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2009 ketinggian air laut maksimal 105.5 cm (pada bulan Mei) dengan 
ratarata berkisar 80 sampai 93 cm. Sedangkan pada tahun 2010 ketinggian maksimum di bulan Juli 
sebesar 117.4 cm dan ratarata ketinggian berkisar 64 sampai 105 cm. Pada tahun 2011 ketinggian 
maksimal sebesar 86.5 (pada bulan Agustus), hal ini berbeda pada tahun sebelumnya yang ketinggiannya 
mencapai 100an. Ratarata ketinggian pada tahun 2011 berkisar 51 sampai 66 cm. Pada tahun 2012 
ketinggian maksimum air laut mencapai 98.4 (pada bulan April), lebih tinggi dari tahun sebelumnya 
tetapi masih rendah dibandingkan tahun 2009 dan 2010. Ratarata ketinggian pada tahun 2012 berkisar 
antara 40 sampai 63 cm. Ketinggian pasang surut air laut pada tahun 2009 dan 2010, lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012. Ketinggian maksimum berkisar bulan April hingga bulan 
Agustus. 
 
 
 

Tabel 1. Statistika Deskriptif Pasang Surut Air Laut di Kota Semarang tahun 20092012 
2009 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Dec 

RataRata 80.4 79.8 86.1 89.6 93.3 93.7 83.4 81.4 78.9 82.7 87.0 89.0 

Stdev 4.2 5.6 3.7 5.7 5.7 4.6 5.3 3.1 4.5 4.4 5.1 6.0 

Minimum 72.1 66.3 80.2 80.2 83.1 80.4 70.8 74.0 70.1 72.7 75.4 77.7 

Maximum 88.3 89.0 93.8 104.0 105.5 100.0 97.3 90.8 88.7 91.7 97.9 102.0 

2010 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Dec 

RataRata 85.1 86.1 86.3 92.7 97.8 102.1 103.0 102.9 101.6 105.5 83.7 64.0 

Stdev 4.3 4.8 4.9 5.0 4.1 5.5 5.9 5.0 4.4 7.7 19.0 5.5 

Minimum 78.0 72.1 77.5 82.9 87.5 92.9 92.7 94.0 93.3 87.9 62.9 51.5 

Maximum 94.6 95.8 96.5 100.4 105.8 116.7 117.4 111.7 109.8 122.7 114.7 78.1 

2011 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Dec 

RataRata 66.5 61.4 61.4 62.3 65.8 62.1 56.6 55.6 51.5 57.8 58.8 63.1 

Stdev 3.3 4.7 5.7 7.0 9.0 5.4 4.9 7.5 5.3 6.7 6.3 7.6 

Minimum 60.2 54.4 53.8 45.0 45.7 53.5 49.2 43.3 41.0 44.4 44.4 45.2 

Maximum 73.1 76.7 74.6 78.5 84.6 71.5 72.5 86.9 63.1 70.2 70.5 75.0 

2012 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Dec 

RataRata 64.3 55.8 55.9 63.0 57.9 54.0 48.8 41.0 40.0 45.6 48.3 54.5 

Stdev 6.0 5.6 7.8 11.4 5.8 5.7 8.4 5.5 5.7 7.1 5.2 7.4 

Minimum 51.0 45.8 39.4 46.5 47.8 40.8 30.4 33.1 29.4 30.4 41.0 41.5 

Maximum 75.6 67.1 74.3 98.4 69.2 62.7 71.0 55.6 49.0 60.4 61.5 67.7 
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2. Pemodelan ARIMA Pasang Surut Air Laut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










                   
                          

 
Gambar 17. Plot ACF setelah data dideferencing 1 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 














                             
                                    

 
Gambar 18. Plot PACF setalahb Data didiferencing 1 

Berdasarkan Gambar 17 dan Gambar 18 merupakan plot ACF dan PACF setelah data didiferencing 1, hal 
ini menunjukan bahwa data sudah stationer dikarenakan pada plot ACF ataupun PACF tidak semua lag 
keluar dari batas. 
 
 
2.1. Identifikasi model ARIMA dan Pengujian Parameter 

Berdasarkan plot ACF dan PACF data yang sudah stationer yaitu pada gambar 11 dan gambar 12, 
dapat diidentifikasi model ARIMA yang memungkinkan antara lain: ARIMA (4,1,0); ARIMA (1,1,1) dan 
ARIMA (3,1,1). 

Tabel 1 merupakan estimasi parameter model ARIMA yang dicobakan. Berdasarkan tabel tersebut 
dapat disimpulkan bahwa semua parameter model ARIMA antara lain ARIMA (4,1,0); ARIMA (1,1,1) 
dan ARIMA (3,1,1) semuanya signifikan. Setelah pengujian parameter, langkah selanjutnya adalah 
pengujian asumsi model yaitu residual white noise dan berdistribusi normal. 

Tabel 2. Estimasi Parameter Model ARIMA  
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2.2. Pengujian Residual White Noise dan Berdistribusi Normal 
Salah satu asumsi dalam pemodelan data runtun waktu menggunakan metode ARIMA adalah residual 
bersifat white noise dan berdistribusi normal. Pengujian asumsi white noise dapat menggunakan LJung 
Box test. Berikut hasiul pengujian LJung Box Test untuk semua model ARIMA yang dicobakan. 

Tabel 3. Pengujian Residual White Noise Model ARIMA  

 
Tabel 3 merupakan pengujian residual white noise berdasarkan model ARIMA yang dicobakan.  
Hipotesis :  

0...:H 210 ==== Kρρρ  (tidak ada korelasi residual antar lag). 

:H1 minimal ada satu nilai 0≠kρ  untuk k = 1,2,3,...,K. (ada korelasi residual antar lag) . 

Statistik Uji  :
 

∑
=

−−+=
K

k
kknnnQ

1

21 ˆ)()2( ρ  

Kriteria Uji : H0 ditolak jika Q > ),(
2

MK−αχ  atau Pvalue < α  = 5% = 0.05. Berdasarkan Tabel 3 dapat 
disimpulkan bahwa semua model tidak memenuhi asumsi independensi residual. 
 Asumsi selanjutnya adalah residual berdistribusi normal. Pengujian asumsi normalitas residual dilakukan 
dengan uji KolmogorovSmirnov. 
Hipotesis : 
H0 : F(x)=F0(x) (Residual data berdistribusi normal) 
H1 : F(x)≠F0(x) (Residual data tidak berdistribusi normal) 
Taraf signifikansi α = 5%. 
Statistik Uji : 

  |  
Kriteria uji : H0 ditolak jika Dhitung > (Dα,n) atau PValue < α . Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan 
bahwa semua model ARIMA yang diujiakan tidak memenuhi asumsi normalitas residual. 

Tabel 4. Pengujian Residual Model ARIMA berdistribusi Normal 
Model Nilai KS PValue Keputusan Normalitas 

(Arima (4,1,0) 0.036 < 0.01 H0 ditolak Tidak Memenuhi 
ARIMA (1,1,1) 0.037 < 0.01 H0 ditolak Tidak Memenuhi 
ARIMA (3,1,1) 0.035 < 0.01 H0 ditolak Tidak Memenuhi 

 
2.3. Pemilihan Model ARIMA Terbaik 

Pemilihan model ARIMA terbaik dengan melihat nilai MSE (Mean Square Error) untuk setiap 
model ARIMA. Tabel 5 menunjukan nilai MSE masingmasing model ARIMA. Berdasarkan Tabel 5, 
nilai MSE terkecil adalah model ARIMA (3,1,1). Oleh karena itu model yang digunakan untuk peramalan 
adalah model ARIMA (3,1,1). 

t 1 t 1 2 1 t 2 3 2 t 3 3 t 4 t 1 t 1Z (1 )Z ( )Z ( )Z Z a θ aϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − − − −= + + − + − − + −
 

t t 1 t 2 t 3 t 4 t t 1Z (1 0.3752)Z (0.105 0.3572)Z (0.0456 0.105)Z 0.0456Z a 0.8823a− − − − −= + + − + − − + −

t t 1 t 2 t 3 t 4 t t 1Z 1.3752Z 0.2522Z 0.0594Z 0.0456Z a 0.8823a− − − − −= − − − + −
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2.2. Pengujian Residual White Noise dan Berdistribusi Normal 
Salah satu asumsi dalam pemodelan data runtun waktu menggunakan metode ARIMA adalah residual 
bersifat white noise dan berdistribusi normal. Pengujian asumsi white noise dapat menggunakan LJung 
Box test. Berikut hasiul pengujian LJung Box Test untuk semua model ARIMA yang dicobakan. 

Tabel 3. Pengujian Residual White Noise Model ARIMA  

 
Tabel 3 merupakan pengujian residual white noise berdasarkan model ARIMA yang dicobakan.  
Hipotesis :  

0...:H 210 ==== Kρρρ  (tidak ada korelasi residual antar lag). 

:H1 minimal ada satu nilai 0≠kρ  untuk k = 1,2,3,...,K. (ada korelasi residual antar lag) . 

Statistik Uji  :
 

∑
=

−−+=
K

k
kknnnQ

1

21 ˆ)()2( ρ  

Kriteria Uji : H0 ditolak jika Q > ),(
2

MK−αχ  atau Pvalue < α  = 5% = 0.05. Berdasarkan Tabel 3 dapat 
disimpulkan bahwa semua model tidak memenuhi asumsi independensi residual. 
 Asumsi selanjutnya adalah residual berdistribusi normal. Pengujian asumsi normalitas residual dilakukan 
dengan uji KolmogorovSmirnov. 
Hipotesis : 
H0 : F(x)=F0(x) (Residual data berdistribusi normal) 
H1 : F(x)≠F0(x) (Residual data tidak berdistribusi normal) 
Taraf signifikansi α = 5%. 
Statistik Uji : 

  |  
Kriteria uji : H0 ditolak jika Dhitung > (Dα,n) atau PValue < α . Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan 
bahwa semua model ARIMA yang diujiakan tidak memenuhi asumsi normalitas residual. 

Tabel 4. Pengujian Residual Model ARIMA berdistribusi Normal 
Model Nilai KS PValue Keputusan Normalitas 

(Arima (4,1,0) 0.036 < 0.01 H0 ditolak Tidak Memenuhi 
ARIMA (1,1,1) 0.037 < 0.01 H0 ditolak Tidak Memenuhi 
ARIMA (3,1,1) 0.035 < 0.01 H0 ditolak Tidak Memenuhi 

 
2.3. Pemilihan Model ARIMA Terbaik 

Pemilihan model ARIMA terbaik dengan melihat nilai MSE (Mean Square Error) untuk setiap 
model ARIMA. Tabel 5 menunjukan nilai MSE masingmasing model ARIMA. Berdasarkan Tabel 5, 
nilai MSE terkecil adalah model ARIMA (3,1,1). Oleh karena itu model yang digunakan untuk peramalan 
adalah model ARIMA (3,1,1). 

t 1 t 1 2 1 t 2 3 2 t 3 3 t 4 t 1 t 1Z (1 )Z ( )Z ( )Z Z a θ aϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ− − − − −= + + − + − − + −
 

t t 1 t 2 t 3 t 4 t t 1Z (1 0.3752)Z (0.105 0.3572)Z (0.0456 0.105)Z 0.0456Z a 0.8823a− − − − −= + + − + − − + −

t t 1 t 2 t 3 t 4 t t 1Z 1.3752Z 0.2522Z 0.0594Z 0.0456Z a 0.8823a− − − − −= − − − + −
 

 



















Tabel 5. Nilai MSE model ARIMA 
Model Nilai MSE 

ARIMA (4,1,0) 32.7 
ARIMA (1,1,1) 31.9 
ARIMA (3,1,1) 31.7 

 
3. Pemodelan ASTAR () 

Pembentukan model yang telah dilakukan dengan  kombinasi maksimum interaksi 1, 2, dan 3. 
Sedangkan maksimum basis fungsi 24, 36, dan 48 serta minimum span 0, 5, dan 10. Derajat bebas yang 
digunakan adalah 1, 2 dan 3. Pembentukan model pasang surut tinggi air laut dengan pendekatan ASTAR 
diperoleh dengan mengkombinasikan maksimum interaksi (K), maksimum fungsi basis (M), minimum 
span (MS), dan derajat bebas (DF). Pemilihan model terbaik dalam pemodelan pasang surut tinggi air laut  
didasarkan pada nilai RMSE out sample terkecil. 

Pembentukan model curah hujan zona 4 dilakukan sebanyak 60 kali dengan kombinasi K, M, 
MS dan DF. Model yang tersebut diperoleh dengan menggunakan kriteria GCV yang minimum. Model 
yang dipilih adalah model yang memiliki tingkat peramalan yang paling tepat dari 60 model yang 
terbentuk. Model pasang surut tinggi air laut yang memiliki nilai GCV minimum adalah model dengan 
kombinasi M=24, MS=5, dan DF=2. Model tersebut memiliki GCV sebesar 5367.75 dan RMSE sebesar 
43.39. Model pasang surut tinggi air laut dengan menggunakan kombinasi tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Zt = 270.43  0.799406 (68  Zt1)+  1.294881 (92  Zt3)+  0.153883 (Zt7 + 0)+  0.773486 (384  Zt12)+  

 0.635534 (Zt12  384)+ + 0.131667 (Zt1  68)+ (Zt5  40)+  (Zt168)+ + 0.03696 (Zt5  51)+ (Zt1  68)+ 
(21  Zt5)+  0.166565 (Zt1  68)+ (Zt5  21)+ (Zt1  68)+  0.002314 (Zt6  45)+ (Zt1  68)+ (Zt10  0)+  
+ 0.00432 (Zt2 + 0)+ (92  Zt3)+ (Zt3  92)+  0.011093 (Zt11  223)+ (68  Zt3)+ (384  Zt12)+ + 
0.000464 (Zt3  68)+ (384  Zt12)+ (Zt4 + 0)+ + 0.009516 (24  Zt12)+ (Zt4 + 0)+ (Zt12  24)+ 

Model akhir diatas menunjukkan bahwa model yang terbentuk  memiliki  14  parameter. 
Parameter tersebut yang terdiri atas satu intersep dan 13 fungsi basis. Untuk menyederhanakan model 
maka model tersebut dapat ditulis sebagai berikut :  
Zt = 270.43  0.799416 FB1  1.294881 FB2 0.153883 FB3 0.773486 FB4 0.635534 FB5+ 0.131667 

FB6 
+ 0.03696 FB7 0.166565 FB8 0.002314 FB9+ 0.00432 FB10  0.011093 FB11+ 0.000464 FB12+ 
0.009516 FB13 

dengan penjabaran fungsi basis ke dalam variabel sebagai berikut: 
FB1 = (68  Zt1)+ ;FB2 = (92  Zt3)+ ;FB3= (Zt7 + 0)+; FB4 = (384  Zt12)+;FB5 = (Zt12  384)+, ; FB6 = 
(Zt1  107)+ (Zt5  40)+ (Zt1  68)+;FB7 = (Zt5  51)+ (Zt1  107)+ (21  Zt5)+, FB8 = (Zt1  68)+ (Zt5  21)+ 
(Zt1  68)+,  FB9 = (Zt6  45)+ (Zt1  68)+ (Zt10  0)+, FB10 = (Zt2 + 0)+ (92  Zt3)+ (Zt3  92)+, ;FB11 = 
(Zt11  223)+ (68  Zt3)+ (384  Zt12)+, FB12 = (Zt3  68)+ (384  Zt12)+ (Zt4 + 0), FB13 = (24  Zt12)+ (Zt4 
+ 0)+ (Zt12  24)+, 

Model tersebut memberikan gambaran bahwa kontribusi  FB1 terhadap model sebesar  
0.799406. Hal ini berarti setiap kenaikan FB1 satu satuan  akan menyebabkan penurunan curah hujan 
saat ini sebesar 0.700406 mm. BF1 merupakan basis fungsi dengan interaksi level pertama (tanpa 
interaksi), yaitu 

t1 t1
t1

t1

68 Z , untuk Z 68
(68  Z )

0 , untuk Z 68+
− <

=  ≥
 

Penurunan tersebut terjadi apabila tinggi pasang surut satu bulan sebelumnya  lebih kecil 68 cm. 
Sedangkan untuk interaksi tingkat 2 (FB 6) yaitu 

t1 t5 t1 t1 t5

t1 + t5 + t1 +

t1 t5

(Z  68) (Z   14) (Z   68), untuk Z 68dan Z 40
(Z  68)  (Z   40)  (Z   68)     

0 ,untuk Z 68 dan Z 40

> >
= 
 ≤ ≤

 

FB6 memberikan kontribusi sebesar 0.131667 bila tinggi pasang surut satu bulan sebelumnya lebih besar 
68 cm dan tinggi pasang surut 5 periode sebelumnya lebih besar 40 mm. Interaksi tingkat 3 (FB9) 
memberikan artinya bahwa fungsi basis ini akan memberikan kontribusi sebesar 0.002314  bila curah 
hujan satu bulan sebelumnya lebih besar 68 cm, enam periode sebelumnya lebih besar 45 cm, dan sepuluh 
periode sebelumnya lebih besar 0 mm.  
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pemodelan secara linier dalam hal ini adalah menggunakan metode ARIMA, model ARIMA 

terbaik adalah ARIMA (3,1,1). Asumsi independensi terpenuhi, akan tetapi normalitas tidak terpenuhi. 
Model terbaiknya menghasilkan nilai MSE training sebesar 31.7. Pemodelan curah hujan dengan 
pendekatan ASTAR secara umum dapat menghasilkan ramalan yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan menggunakan pendekatan ARIMA.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Lewis, P.A.W. and Stevens, J.G. 1991. Nonlinear Modelling of Time Series Using Multivariate Adaptive Regression Splines. J. 

Amer. Statist.  Assoc. Vol. 86. No. 416. pp.   864 – 877. 

Lewis, P.A.W. and Ray, B.K. 1997. Modeling LongRange Dependence, Nonlinearity, and Periodic Phenomena in Sea Surface 
Temperatures Using TSMARS. J. Amer. Statist.  Assoc. Vol. 92. No. 439. pp. 881893. 

Liang, S.X., Li, M.C., and Sun, Z.C., 2008, Prediction model for tidal level including strong meteorologic effect using a neural 
network. Ocean Engineering 35: 666675. 

Otok, B.W. 2006. Multivariate Adaptive Regression Spline. Pelatihan MARS. Surabaya. 

Suhartono, 2005, Neural network, ARIMA, and ARIMAX Models fo Forecasting Indonesian Inflation, Jurnal Widya Manajemen & 
AKuntansi 5: 311322. 

Wei, W.W.S., 2006, Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods, 2nd Edition, Pearson Education Inc Pennsylvania, 
hlm. 112125. 

 



269

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pemodelan secara linier dalam hal ini adalah menggunakan metode ARIMA, model ARIMA 

terbaik adalah ARIMA (3,1,1). Asumsi independensi terpenuhi, akan tetapi normalitas tidak terpenuhi. 
Model terbaiknya menghasilkan nilai MSE training sebesar 31.7. Pemodelan curah hujan dengan 
pendekatan ASTAR secara umum dapat menghasilkan ramalan yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan menggunakan pendekatan ARIMA.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Lewis, P.A.W. and Stevens, J.G. 1991. Nonlinear Modelling of Time Series Using Multivariate Adaptive Regression Splines. J. 

Amer. Statist.  Assoc. Vol. 86. No. 416. pp.   864 – 877. 

Lewis, P.A.W. and Ray, B.K. 1997. Modeling LongRange Dependence, Nonlinearity, and Periodic Phenomena in Sea Surface 
Temperatures Using TSMARS. J. Amer. Statist.  Assoc. Vol. 92. No. 439. pp. 881893. 

Liang, S.X., Li, M.C., and Sun, Z.C., 2008, Prediction model for tidal level including strong meteorologic effect using a neural 
network. Ocean Engineering 35: 666675. 

Otok, B.W. 2006. Multivariate Adaptive Regression Spline. Pelatihan MARS. Surabaya. 

Suhartono, 2005, Neural network, ARIMA, and ARIMAX Models fo Forecasting Indonesian Inflation, Jurnal Widya Manajemen & 
AKuntansi 5: 311322. 

Wei, W.W.S., 2006, Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods, 2nd Edition, Pearson Education Inc Pennsylvania, 
hlm. 112125. 

 

     
 











        

         
        

        
            
         

             
        
         
         
       
        
      




 
          


          

          
         
        
  

          
         


           
    
          
            

   

           

      




 
            
          



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

270


   

             


            

           


 




           
            
           



              
           
          
             
            
   
 

  
            
4 + 25 = 73.

          
           



           





 
   

           

             


 




 
           

           
          
             
           





271

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9




   

             


            

           


 




           
            
           



              
           
          
             
            
   
 

  
            
4 + 25 = 73.

          
           



           





 
   

           

             


 




 
           

           
          
             
           



     
 

  
          

            
              
              
            
          
  
          
           

            


 
 

            
          


 







 
             

    
            
             






 
 


  



 
 


 


 

 
 






  



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

272



 
 
 
 




 


 




           








           

 

 
 


 
 


 
 
 
 


 
                  

              


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



273

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9





 
 
 
 




 


 




           








           

 

 
 


 
 


 
 
 
 


 
                  

              


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 


 
 
  
 


              

      
      
             

   



    
          







 
 
            
          


         


  
          


             





   
            
            

           


         

            
  
               
    



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

274


           
             





             
             
            
          



         

            



          




           
                







           



 
  


 
 
 
 
 
 


 



275

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9




           
             





             
             
            
          



         

            



          




           
                







           



 
  


 
 
 
 
 
 


 

     
 

      



 
 
 
 
 
 
 
             


             


 
 
 
 




                

 
               







            



 
             


         



                
            
               




     
              
          

          



         



          



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

276


            



              
            




              

            

            


         
              

             

               
             
             





           








           



 
               

            


 
 

              


 
 
 



277

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9




            



              
            




              

            

            


         
              

             

               
             
             





           








           



 
               

            


 
 

              


 
 
 

     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
              




              


             
            
             

            



              
             

                

   
             

            


         

       
             
               





  

              
             
            

            


         

     


               




SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

278


             





              

            




         

      

              



        




 


          
           



             
         



          


  

                
  


            
          
            








 
 




               


 
              


 




279

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9




             





              

            




         

      

              



        




 


          
           



             
         



          


  

                
  


            
          
            








 
 




               


 
              


 


     
 

  


 


 


 
               


 
 
               


               


 
 


 
 




                


 
            


        





SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

280













       
       
         
     
       
        
        
        

       
        
         
         
 
       
      
          
      




 
          

            
          
           
   
             


         
           
          







          
            
         

  
          
           




281

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9













       
       
         
     
       
        
        
        

       
        
         
         
 
       
      
          
      




 
          

            
          
           
   
             


         
           
          







          
            
         

  
          
           


          
          
           
           
           
         
           


          

          
           

          
         
  


    
         
           
        
    
 
           

            
        
            
            





 

 


          


     
          



        
          
            


         
           

         
            
  









SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

282

          
         


          
          

          
      


           
         
          
  




 


           
  




          
  
           

             

          
 
   




            

        
           
           
            
        
            


           
          
          




 
 


         
         



283

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

          
         


          
          

          
      


           
         
          
  




 


           
  




          
  
           

             

          
 
   




            

        
           
           
            
        
            


           
          
          




 
 


         
         

  



   

         

           


 
       

         
         
      
         


         

        



           



   
          
         
         
        
          


 


           

         







         

              
            
           
         
         
        



         
          
          




SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

284

          


        
         
          
         
        
         
             
            




      





 
      


        

       





     







    
    


        





 
         

           
       
          
         


        
      

 

       


        
         

            


   




285

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

          


        
         
          
         
        
         
             
            




      





 
      


        

       





     







    
    


        





 
         

           
       
          
         


        
      

 

       


        
         

            


   


           

           
        


         


          


 



          
          

          
          
           
          


 
       


          
         
          


         
         

 




 
         


          



           
      
        


 
       

            
         
          



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

286

          




       
           




         
   
            
             





          
           


      
            



         

            
          
           

          
            


         
         
  



  
           

        


 
         

           
         




287

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

          




       
           




         
   
            
             





          
           


      
            



         

            
          
           

          
            


         
         
  



  
           

        


 
         

           
         


          
     
           
           
          
    
         
          
 
       
        
        



           







 
             


    


 
 
             

             


 
 
     


 
 
 
 


 


    


 


 
 


 
 
 


                  


           










SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

288












          
         


 
          





 

 
          

         

           

            
          
          
          
        


           

             

          
        



            
           
             
            
          
         


          
            



              






289

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9












          
         


 
          





 

 
          

         

           

            
          
          
          
        


           

             

          
        



            
           
             
            
          
         


          
            



              




 


 
          

            
            


 


            
          
          
          
          
              


          
 
 

          
          




             
 




 


            

     
     





  

      
     
    
     


 
      
     
    
     




 
           



            
           




SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

290

          





  

      
     
    
     


 
      
     
      
     




 
 

            
 
 
    
          







  


      
     
    
     


 
 

     
     
     
    




 
           


            
             
 
            





  

      
     
    
     


 
      
    
      
     




 
             





291

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

          





  

      
     
    
     


 
      
     
      
     




 
 

            
 
 
    
          







  


      
     
    
     


 
 

     
     
     
    




 
           


            
             
 
            





  

      
     
    
     


 
      
    
      
     




 
             



            
           


             



           







  


      
     
    
     


 
      
     
    
    




 




             

          
            
            

    




            
            






  


      
     
    
     


 
      
     
    
     





      
          









SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

292






 
    
     



 
    
      
     


 
     

     



 
    
      
     


 
     


      
    


      
     
    
     
     
      


 
     

     
    


     
 
    
     


 
     

     
    


 
    
     
     
    


 
     

     
   
      


 
    

      


 
    


    
     


 
    
      
   



           

           
          






293

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9






 
    
     



 
    
      
     


 
     

     



 
    
      
     


 
     


      
    


      
     
    
     
     
      


 
     

     
    


     
 
    
     


 
     

     
    


 
    
     
     
    


 
     

     
   
      


 
    

      


 
    


    
     


 
    
      
   



           

           
          




 

 
  

             
           

            



          
            

           
            
           


   
            

           



 

          
            
           


  







                
 


                


 
                


 
 

          


             
      


 




SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016ISBN 978-602-1145-31-9

294

EKSISTENSI DAN KETUNGGALAN TITIK TETAP 
REICH UNTUK PEMETAAN PADA RUANG 

METRIKG KOMPLIT  
Nurul Huda 

Matematika, FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 
Jl. A.Yani KM. 36 Banjarbaru 
 Kalsel, huda.oke@gmail.com 

 
Abstrak Titik ℎ disebut titik tetap dari pemetaan  jika dan hanya jika  =  , sebagai 
contoh jika pemetaan  didefinisikan dengan  =  − 3 + 4, maka 2 adalah titik tetap 
dari  karena 2 = 2. Paper ini akan membahas tentang eksistensi titik tetap meliputi syarat 
cukup agar pemetaan 	  memiliki titik tetap dan membuktikan ketunggalan titik tetap untuk 
pemetaan pada ruang Metrik Komplet.  Ruang Metrik adalah pasangan  ,  dengan  
adalah himpunan tak kosong dan  adalah metrik (jarak) pada  (didefinisikan pada 	 × 	 ×		dengan   :	 × 		 × 	 →  sedemikian hingga untuk setiap	, , ,  ∈ , memenuhi 
syarat berikut: (G1) , ,  = 0  jika  =  =  , (G2) 0 < , ,   dengan  ≠  , (G3) , ,  ≤ , ,  dengan  ≠ ,(G4) , ,  = ,,  = ,,  = , , =, ,  = , ,  , (G5) , ,  ≤ , ,  + , ,  . Ruang Metrik−	,  
adalah Ruang Metrik komplit jika setiap barisan  Cauchy di , adalah konvergen di , . Tidak semua pemetaan memiliki titik tetap. Reich (1971) menunjukkan eksistensi dan 
ketunggalan titik tetap pada suatu pemetaan yang tidak harus kontraktif tetapi dengan syarat 
tertentu. Dari hasil penelitian diperoleh sifatsifat dari Ruang Metrik  komplit dan syarat 
cukup agar diperoleh ketunggalan titik tetap Reich untuk pemetaan pada Ruang Metrik 
komplit. 

 
 

I. PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi saat ini, konsepkonsep matematika 

juga mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan munculnya berbagai masalah dan fenomena baik 
dunia nyata maupun abstrak yang semakin komplek, sehingga dibutuhkan pengembangan konsepkonsep 
matematis untuk menangani masalahmasalah tersebut. Sebagai contoh adalah teorema titik tetap. Titik 
k∈  disebut titik tetap dari pemetaan  jika dan hanya jika :  → 	 dengan  = . Sebagai contoh 
jika pemetaan :  →  didefinisikan dengan  =  − 3 + 4, maka 2 ∈  adalah sebuah titik tetap 
dari   karena 2 = 2 . Tidak semua pemetaan memiliki titik tetap, sebagai contoh jika 	:  →   
dengan  =  + 1, maka  tidak memiliki titik tetap.  

 Sejarah teorema titik tetap berawal dari masa kirakira tahun 1500 SM di Mesopotamia. Pada 
awalnya diperkenalkan Metrik   pada sebuah himpunan tidak kosong  , dan pasangan ,  disebut 
Ruang Metrik (Metric Space). Pada tahun enampuluhan Gahler memperkenalkan Metrik baru ∗ pada 
sebuah himpunan tidak kosong  yang disebut Metrik2 ( 2Metric) dan pasangan , ∗ disebut Ruang 
Metrik2 (2Metric Space) . Pada tahun 1992 Led Baphure Dhage pada disertasinya memperkenalkan 
Metrik baru  pada himpunan tidak kosong  yang disebut Metrik ( − Metric) dan pasangan ,  
disebut Ruang Metrik  (  Metric Space). Pada tahun 2006 Zead Mustafa dan Brailey Sims 
memperkenalkan Metrik yang lebih baru lagi pada himpunan tidak kosong  yang disebut Metrik ( − 
Metric ) dan pasangan , disebut Ruang Metrik( Metric Space).  

Suatu pemetaan memiliki titik tetap yang tunggal jika pemetaan tersebut merupakan pemetaan 
kontraktif. Reich (1971) menunjukkan eksistensi dan ketunggalan titik tetap pada suatu pemetaan yang 
tidak harus kontraktif tetapi dengan syarat tertentu.Pada awalnya, teorema titik tetap Reich digunakan 
pada ruang Metrik komplit. Namun penelitian selanjutnya pada tahun 2010, Mustafa dan Obiedat 
memperkenalkan penggunaan teorema titik tetap Reich untuk berbagai pemetaan pada ruang metrik 
komplit. 

Masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana sifatsifat dari Ruang Metrik 
komplit dan bagaimana apabila diberikan suatu pemetaan  pada Ruang Metrik komplit, syarat cukup 
apa yang harus dipenuhi agar pemetaan itu memiliki titik tetap Reich pada Ruang Metrik komplit. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas/ mengkaji sifatsifat dari dari Ruang Metrik komplit dan 
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Abstrak Titik ℎ disebut titik tetap dari pemetaan  jika dan hanya jika  =  , sebagai 
contoh jika pemetaan  didefinisikan dengan  =  − 3 + 4, maka 2 adalah titik tetap 
dari  karena 2 = 2. Paper ini akan membahas tentang eksistensi titik tetap meliputi syarat 
cukup agar pemetaan 	  memiliki titik tetap dan membuktikan ketunggalan titik tetap untuk 
pemetaan pada ruang Metrik Komplet.  Ruang Metrik adalah pasangan  ,  dengan  
adalah himpunan tak kosong dan  adalah metrik (jarak) pada  (didefinisikan pada 	 × 	 ×		dengan   :	 × 		 × 	 →  sedemikian hingga untuk setiap	, , ,  ∈ , memenuhi 
syarat berikut: (G1) , ,  = 0  jika  =  =  , (G2) 0 < , ,   dengan  ≠  , (G3) , ,  ≤ , ,  dengan  ≠ ,(G4) , ,  = ,,  = ,,  = , , =, ,  = , ,  , (G5) , ,  ≤ , ,  + , ,  . Ruang Metrik−	,  
adalah Ruang Metrik komplit jika setiap barisan  Cauchy di , adalah konvergen di , . Tidak semua pemetaan memiliki titik tetap. Reich (1971) menunjukkan eksistensi dan 
ketunggalan titik tetap pada suatu pemetaan yang tidak harus kontraktif tetapi dengan syarat 
tertentu. Dari hasil penelitian diperoleh sifatsifat dari Ruang Metrik  komplit dan syarat 
cukup agar diperoleh ketunggalan titik tetap Reich untuk pemetaan pada Ruang Metrik 
komplit. 

 
 

I. PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi saat ini, konsepkonsep matematika 

juga mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan munculnya berbagai masalah dan fenomena baik 
dunia nyata maupun abstrak yang semakin komplek, sehingga dibutuhkan pengembangan konsepkonsep 
matematis untuk menangani masalahmasalah tersebut. Sebagai contoh adalah teorema titik tetap. Titik 
k∈  disebut titik tetap dari pemetaan  jika dan hanya jika :  → 	 dengan  = . Sebagai contoh 
jika pemetaan :  →  didefinisikan dengan  =  − 3 + 4, maka 2 ∈  adalah sebuah titik tetap 
dari   karena 2 = 2 . Tidak semua pemetaan memiliki titik tetap, sebagai contoh jika 	:  →   
dengan  =  + 1, maka  tidak memiliki titik tetap.  

 Sejarah teorema titik tetap berawal dari masa kirakira tahun 1500 SM di Mesopotamia. Pada 
awalnya diperkenalkan Metrik   pada sebuah himpunan tidak kosong  , dan pasangan ,  disebut 
Ruang Metrik (Metric Space). Pada tahun enampuluhan Gahler memperkenalkan Metrik baru ∗ pada 
sebuah himpunan tidak kosong  yang disebut Metrik2 ( 2Metric) dan pasangan , ∗ disebut Ruang 
Metrik2 (2Metric Space) . Pada tahun 1992 Led Baphure Dhage pada disertasinya memperkenalkan 
Metrik baru  pada himpunan tidak kosong  yang disebut Metrik ( − Metric) dan pasangan ,  
disebut Ruang Metrik  (  Metric Space). Pada tahun 2006 Zead Mustafa dan Brailey Sims 
memperkenalkan Metrik yang lebih baru lagi pada himpunan tidak kosong  yang disebut Metrik ( − 
Metric ) dan pasangan , disebut Ruang Metrik( Metric Space).  

Suatu pemetaan memiliki titik tetap yang tunggal jika pemetaan tersebut merupakan pemetaan 
kontraktif. Reich (1971) menunjukkan eksistensi dan ketunggalan titik tetap pada suatu pemetaan yang 
tidak harus kontraktif tetapi dengan syarat tertentu.Pada awalnya, teorema titik tetap Reich digunakan 
pada ruang Metrik komplit. Namun penelitian selanjutnya pada tahun 2010, Mustafa dan Obiedat 
memperkenalkan penggunaan teorema titik tetap Reich untuk berbagai pemetaan pada ruang metrik 
komplit. 

Masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana sifatsifat dari Ruang Metrik 
komplit dan bagaimana apabila diberikan suatu pemetaan  pada Ruang Metrik komplit, syarat cukup 
apa yang harus dipenuhi agar pemetaan itu memiliki titik tetap Reich pada Ruang Metrik komplit. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas/ mengkaji sifatsifat dari dari Ruang Metrik komplit dan 

membahas/ mengkaji  syarat cukup agar suatu pemetaan   pada Ruang Metrik  komplit memiliki 
ketunggalan titik tetap Reich pada Ruang Metrik komplit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam perkembangan matematika dibidang  matematika analisis terutama dalam penyelesaian 
masalah ketunggalan titik tetap. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari karyakarya ilmiah yang disajikan dalam bentuk 

buku, jurnal, makalah, tesis, disertasi ataupun artikel yang relevan dengan topik penelitian, kemudian 
berdasar konsepkonsep yang ada dilakukan pengembangan dari hasil yang sudah ada untuk pembuktikan 
teorema ketunggalan titik tetap Reich pada  komplit. 
2.1 Ruang Metrik ,  
Disini akan diberikan definisi dan contoh dari  ,  
[1]
 adalah pasangan	,  dengan  adalah himpunan yang tidak kosong dan  :  ×  → adalah Metrik (jarak) pada  sedemikian sehingga untuk setiap , ,  ∈ , terpenuhi: 
(M1)	,  ≥ 0   dan 	,  = 0	 ⟺  =  (Sifat Non Negatif) 
(M2) ,  = ,  (Sifat Simetri)  
(M3) , ≤ ,  + ,  (Sifat Ketaksamaan Segitiga). 
 

(1) :  ×  →  dengan ,  = | − | 
(2) :  ×  → 		dengan  ,  =  −  +  −  + ⋯+  −   

 ∀ ∈  dan ∀ ∈ 	dengan  = 	 , , … , 	 
                                                   dan	 = , , … ,  

maka ,  adalah sebuah . 
(3)  himpunan tak kosong, :  ×  →  

dengan   ,  = 0		;  = 	1		;  ≠  			∀,  ∈  

maka ,  adalah sebuah  yang disebut  Diskrit. 
 

2.2 Ruang Metrik2  
Disini akan diberikan definisi dan contoh dari  

 [2]
Misal  adalah sebuah himpunan tak kosong, pemetaan ∗: 	 ×  × 	 →  yang bersifat bahwa untuk 
semua , , ,  ∈ 	berlaku: 
(A1) Untuk  ,  ∈ , dengan  ≠ , terdapat  ∈ , sedemikian sehingga ∗, ,  ≠ 0 
(A2) ∗, ,  = 0	 jika  =  atau  =  atau  =  
(A3)	∗, ,  = ∗, ,  = ∗, , = ∗,,  = ∗, ,  = ∗, ,  (Sifat Simetri) 
(A4) ∗, ,  ≤ ∗, ,  + ∗, , + ∗, , 	 
maka pemetaan ∗ disebut  pada , dan pasangan , ∗ disebut . 
 
   
Ambil  = , ,  dan ∗:  ×  ×  →  sebagai berikut: 
Bila  ∈ ,  ∈  dan  ∈  maka akan terbentuk segitiga , dan definisikan ∗, ,  = luas ⊿. 
maka dapat dibuktikan bahwa pemetaan  ∗ merupakan sebuah dan , ∗ adalah sebuah 
 . 
 
2.3 Ruang Metrik 

Disini akan diberikan definisi dan contoh dari  
 [2] 
Bila  adalah sebuah himpunan tidak kosong, pemetaan : 	 × 	 × 	 → 	 yang bersifat bahwa untuk 
semua , , ,  ∈  berlaku:  
(D1) , ,  = 0	jika dan hanya jika  =  =  
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(D2)	, ,  = ,,  = , , = ,,  = , ,  = , ,  (Sifat Simetri) 
(D3) , ,  ≤ , ,  + , , + , , 	 
(D4)	, ,  ≤ ,, + , , .  
maka pemetaan  disebut  pada , dan pasangan ,  disebut . 
 
 
 

(1)  Misal ,  adalah sebuah  dan : 	 × 		 × 	 →  
         dengan , ,  = max, , ,, ,  untuk  ∈ ,  ∈ ,  
          ∈  . 
         maka dapat dibuktikan bahwa ,  adalah . 
(2)  himpunan tak kosong, dengan , ,  = 0			;  =  = 1			;  ≠  ≠ 	 untuk  , ,  ∈   

maka ,  adalah 
 

2.4  Ruang Metrik  
[6] 
Bila  adalah himpunan tak kosong, dan  : 	 × 	 × 	 →  memenuhi syarat berikut, untuk semua , , ,  ∈ : 
(G1) , ,  = 0 jika  =  =  
(G2) , ,  = , ,  = ,,  = , , = , ,  = , ,   (Sifat Simetri) 
(G3) , ,  > 0 untuk  ≠  
(G4) , ,  ≤ , ,  untuk  ≠  
(G5) , ,  ≤ , ,  + , ,  untuk semua , , ,  ∈   
(Sifat Ketaksamaan Segiempat) 
maka pemetaan  disebut  pada , dan pasangan ,  di sebut 



(1) Misalkan ,  adalah sebuah , dan :  ×  ×  →  
              dengan , ,  = ,  + , + , ,	untuk , ,  ∈ ,	 
               maka dapat dibuktikan bahwa ,  adalah sebuah . 

(2) Misalkan ,  ruang sebuah , dan :  ×  ×  →  
                       dengan , ,  = max , , ,, ,	 untuk , ,  ∈ . 
                       maka dapat dibuktikan bahwa , 	adalah . 

(3) Misal  = , ,  
              :  ×  ×  →   
              dengan , ,  = 0 jika  =  =  , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 22,	  , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 27,   , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 30,   , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 35,  
maka dapat dibuktikan bahwa ,  adalah sebuah . 
 
2.5 Pemetaan Kontraktif 
[7]
Bila,  adalah  dan :  → 	adalah pemetaan. Maka  disebut 
 jika terdapat konstanta r, 0 ≤  < 1 sehingga , ,  ≤ , ,  .  
Secara geometri, hal ini berarti bahwa jarak antara peta dari ,  dan ,	 jaraknya lebih dekat dari jarak 
antara ,  dan  itu sendiri. 

Misal pada  , , didefinisikan  
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(D2)	, ,  = ,,  = , , = ,,  = , ,  = , ,  (Sifat Simetri) 
(D3) , ,  ≤ , ,  + , , + , , 	 
(D4)	, ,  ≤ ,, + , , .  
maka pemetaan  disebut  pada , dan pasangan ,  disebut . 
 
 
 

(1)  Misal ,  adalah sebuah  dan : 	 × 		 × 	 →  
         dengan , ,  = max, , ,, ,  untuk  ∈ ,  ∈ ,  
          ∈  . 
         maka dapat dibuktikan bahwa ,  adalah . 
(2)  himpunan tak kosong, dengan , ,  = 0			;  =  = 1			;  ≠  ≠ 	 untuk  , ,  ∈   

maka ,  adalah 
 

2.4  Ruang Metrik  
[6] 
Bila  adalah himpunan tak kosong, dan  : 	 × 	 × 	 →  memenuhi syarat berikut, untuk semua , , ,  ∈ : 
(G1) , ,  = 0 jika  =  =  
(G2) , ,  = , ,  = ,,  = , , = , ,  = , ,   (Sifat Simetri) 
(G3) , ,  > 0 untuk  ≠  
(G4) , ,  ≤ , ,  untuk  ≠  
(G5) , ,  ≤ , ,  + , ,  untuk semua , , ,  ∈   
(Sifat Ketaksamaan Segiempat) 
maka pemetaan  disebut  pada , dan pasangan ,  di sebut 



(1) Misalkan ,  adalah sebuah , dan :  ×  ×  →  
              dengan , ,  = ,  + , + , ,	untuk , ,  ∈ ,	 
               maka dapat dibuktikan bahwa ,  adalah sebuah . 

(2) Misalkan ,  ruang sebuah , dan :  ×  ×  →  
                       dengan , ,  = max , , ,, ,	 untuk , ,  ∈ . 
                       maka dapat dibuktikan bahwa , 	adalah . 

(3) Misal  = , ,  
              :  ×  ×  →   
              dengan , ,  = 0 jika  =  =  , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 22,	  , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 27,   , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 30,   , ,  = , ,  = , ,  = , ,   = , ,  = , ,  = 35,  
maka dapat dibuktikan bahwa ,  adalah sebuah . 
 
2.5 Pemetaan Kontraktif 
[7]
Bila,  adalah  dan :  → 	adalah pemetaan. Maka  disebut 
 jika terdapat konstanta r, 0 ≤  < 1 sehingga , ,  ≤ , ,  .  
Secara geometri, hal ini berarti bahwa jarak antara peta dari ,  dan ,	 jaraknya lebih dekat dari jarak 
antara ,  dan  itu sendiri. 

Misal pada  , , didefinisikan  

pemetaan , ,  = max 	| − |, | − |, | − |		 
dan : ,  → ,  
dengan   = 									; 0 ≤  <  							;  ≤  ≤ 1  

untuk   = 0,1 
maka   adalah Pemetaan Kontraktif pada  , . 
 
2.6 Titik Tetap 
	 [7]
Pemetaan :  →  disebut mempunyai   jika  = . 
 =  − 3 + 4,  
maka 2 adalah Titik Tetap dari  karena 2 = 2.  

 
2.7  Kekonvergenan dan Kekontinuan 
[4]
Misal ,  adalah , maka barisan  ⊆ 	disebut  jika untuk setiap  >0, terdapat  ∈  sedemikian hingga , ,  < , untuk setiap ,,  ≥  jika ,,→∞, ,  = 0. 
 
 [4]
Misal , 	adalah −, misal 	adalah barisan dari titiktitik pada , 	dikatakan 
 ke  jika ,→∞, ,  = 0 artinya untuk setiap	 > 0, terdapat  ∈	sedemikian hingga , ,  <  untuk setiap , ≥ . Selanjutnya   disebut  dari 
barisan  ditulis  → . 
 
 [2]
Misal , 	adalah , maka pernyataan berikut equivalen; 
(1) 	adalah Gkonvergen ke   
(2) →∞, ,  = 0  
(3) →∞, ,  = 0  
1 ⟶ 2 Dari definisi 3.1.2 karena 	adalah Gkonvergen ke  maka ,→∞, ,  = 0  
maka →∞, ,  = 0 2 ⟶ 3 dengan menggunakan sifat (G4) maka →∞, ,  = 0  3 ⟶ 1 karena →∞, ,  = 0 maka 	adalah Gkonvergen ke .  
Terbukti. 
 
 [4]
Misal , 	adalah  maka pernyataan berikut equivalen; 
(1) Barisan adalah GCauchy. 
(2) Untuk setiap  > 0, terdapat  ∈ 	sedemikian hingga	, ,  <  untuk setiap , ≥ .

  
1 → 2Barisan  adalah GCauchy, jika untuk setiap  > 0 terdapat  ∈  sedemikian hingga , ,  < 		untuk setiap ,,  ≥  jika ,,→∞, ,  = 0.	 Menurut (G3) , ,  ≤ , ,  <   
 
 [4]
Misal , 	dan  ′,  ′) adalah  dan misal : ,  →  ′,  ′	suatu pemetaan, maka  
dikatakan  pada titik  ∈  jika diberikan sebarang	 > 0 terdapat  > 0		sedemikian sehingga , ,  <  ∀,  ∈ ,		mengakibatkan  ′, ,  < .  
Pemetaan 	dikatakan Gkontinu pada  jika dan hanya jika Gkontinu pada setiap  ∈ . 
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Suatu pemetaan kontraktif pada  adalah pemetaan kontinu. 

Misal ,  adalah 	 
Misal :  → 	adalah suatu pemetaan kontraktif.  
maka untuk setiap , ,  ∈  berlaku: , ,  ≤ , ,  untuk 0 ≤  < 1 
Ambil sembarang  > 0 
Pilih  =  > 0 
Jika , ,  <  =   mak	, ,  ≤ , , = .  ≤    
Jadi jika , ,  <  maka , ,  ≤ . 
maka  kontinu. 
Terbukti. 
 
 [4]
Misal , 	dan  ′,  ′) adalah  dan misal :  →  ′		 adalah Gkontinu pada titik  ∈  jika dan hanya jika kapanpun  adalah Gkonvergen ke , maka  	adalah Gkonvergen 
ke .  
 
 [2]
Misal , 	adalah , maka pemetaan , ,  adalah  kontinu bersama (Joinly 
continuous)  di semua 3 variabel.  

Misal , ,  adalah Gkonvergen ke ,  dan  secara bersamaan (respectively) 
Berdasarkan sifat (G5) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + ,,   , ,  ≤ , ,  + , ,  
dan , ,  ≤ ,, + , , , 
Jadi , ,  − , , ≤ , ,  + , ,  + ,, 
Dan , , − , ,  ≤ , ,  + , ,  + ,, 
Dengan mengkombinasi (3) dari Proposisi 2.9 , diperoleh |, , − , , | ≤ 2, ,  + , ,  + ,,  
Jadi , , → , , sepanjang ,,  → ∞ (proposisi 2.9) 
Terbukti. 
 
[4]
Sebuah  ,  dikatakan   jika setiap  barisan GCauchy 
di	,  adalah Gkonvergen di , . 

Setiap ruang metrikG X, G menginduksi suatu ruang metrik X, d yang didefinisikan dengan 
  dk, l = Gk, l, l + Gl, k, k, ∀	k, l ∈ X  
(i) jika X, G simetris maka  dx, y = 2Gk, l, l, ∀	k, l ∈ X 
(ii) jika X, G tidak simetris maka  	 Gk, l, l ≤ dk, l ≤ 3Gk, l, l, ∀	k, l ∈ X 
 


Misalkan X, d suatu ruang metrik komplit dan misalkan pemetaan T ∶ X → X yang memenuhi syarat 
berikut: 
                     dTk, Tl ≤ adk, Tl + bdl, Tl + cdk, l        ...(2.17) 
Untuk setiap k, l, ∈ X  dan a, b, c ∈ ℝ dengan 0 ≤ a + b + c < 1 , maka T  memiliki titik tetap yang 
tunggal. 
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Suatu pemetaan kontraktif pada  adalah pemetaan kontinu. 

Misal ,  adalah 	 
Misal :  → 	adalah suatu pemetaan kontraktif.  
maka untuk setiap , ,  ∈  berlaku: , ,  ≤ , ,  untuk 0 ≤  < 1 
Ambil sembarang  > 0 
Pilih  =  > 0 
Jika , ,  <  =   mak	, ,  ≤ , , = .  ≤    
Jadi jika , ,  <  maka , ,  ≤ . 
maka  kontinu. 
Terbukti. 
 
 [4]
Misal , 	dan  ′,  ′) adalah  dan misal :  →  ′		 adalah Gkontinu pada titik  ∈  jika dan hanya jika kapanpun  adalah Gkonvergen ke , maka  	adalah Gkonvergen 
ke .  
 
 [2]
Misal , 	adalah , maka pemetaan , ,  adalah  kontinu bersama (Joinly 
continuous)  di semua 3 variabel.  

Misal , ,  adalah Gkonvergen ke ,  dan  secara bersamaan (respectively) 
Berdasarkan sifat (G5) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + ,,   , ,  ≤ , ,  + , ,  
dan , ,  ≤ ,, + , , , 
Jadi , ,  − , , ≤ , ,  + , ,  + ,, 
Dan , , − , ,  ≤ , ,  + , ,  + ,, 
Dengan mengkombinasi (3) dari Proposisi 2.9 , diperoleh |, , − , , | ≤ 2, ,  + , ,  + ,,  
Jadi , , → , , sepanjang ,,  → ∞ (proposisi 2.9) 
Terbukti. 
 
[4]
Sebuah  ,  dikatakan   jika setiap  barisan GCauchy 
di	,  adalah Gkonvergen di , . 

Setiap ruang metrikG X, G menginduksi suatu ruang metrik X, d yang didefinisikan dengan 
  dk, l = Gk, l, l + Gl, k, k, ∀	k, l ∈ X  
(i) jika X, G simetris maka  dx, y = 2Gk, l, l, ∀	k, l ∈ X 
(ii) jika X, G tidak simetris maka  	 Gk, l, l ≤ dk, l ≤ 3Gk, l, l, ∀	k, l ∈ X 
 


Misalkan X, d suatu ruang metrik komplit dan misalkan pemetaan T ∶ X → X yang memenuhi syarat 
berikut: 
                     dTk, Tl ≤ adk, Tl + bdl, Tl + cdk, l        ...(2.17) 
Untuk setiap k, l, ∈ X  dan a, b, c ∈ ℝ dengan 0 ≤ a + b + c < 1 , maka T  memiliki titik tetap yang 
tunggal. 
 
 
 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 SifatSifat Ruang Metrik Komplit 

Berikut akan dijabarkan sifatsifat dari  komplit 
 [4]
Misal ,  adalah , maka untuk semua , , ,  ∈  berlaku: 
(1) Jika , ,  = 0	maka  =  =  
(2) , ,  ≤ , ,  + , , 
(3) , ,  ≤ 2, ,  
(4) , ,  ≤ , , + , ,  
(5) , ,  ≤  , ,  + , , + , ,  
(6) , ,  ≤ , ,  + , ,  + , ,  
(7) |, ,  − , , | ≤ max 	,,, , ,  
(8) |, ,  − , , | ≤ , , 

(1) Akan dibuktikan jika , ,  = 0	 maka  =  =  


Misalkan  =  = 		tidak benar 
maka kemungkinan yang ada adalah: 
(i)  ≠ ,  = ,  ≠  
(ii)  ≠ ,  ≠ ,  =  
(iii)  ≠ ,  ≠ ,  ≠  
(iv)  = ,  ≠ ,  ≠  
Untuk (i) dan (iii) 
Berdasarkan sifat (G3)   ≠  → , ,  > 0   
Berdasarkan sifat (G4)  ≠  → , ,  ≤ , ,    
maka , ,  > 0 
Ini bertentangan dengan , ,  = 0 
maka  =  =  
Untuk (ii) dan (iv) 
Berdasarkan sifat (G3)  ≠  → , ,  > 0     
Berdasarkan sifat (G4)  ≠  → , ,  ≤ , ,   
Berdasarkan sifat (G2) , , = , ,   
maka , ,  > 0 
Ini bertentangan dengan , ,  = 0 
maka  =  =  
Terbukti. 

(2) Akan dibuktikan , ,  ≤ , ,  + , , 

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku , ,  ≤ , ,  + , ,  
maka dengan mengambil  sebagai  dan ,  sebagai  dan   
sebagai , diperoleh: , , ≤ , ,  + , , 
Dan berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + , , . 
Terbukti. 

(3) Akan dibuktikan  , ,  = 2, ,  

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku , ,  ≤ , ,  = , ,       
maka dengan mengambil  sebagai  dan , dan  sebagai  dan ,  diperoleh:  , ,  ≤, ,  + , ,     
dan berdasarkan sifat (G2) diperoleh:  , ,  ≤ 2, , . 
Terbukti. 

(4) Akan dibuktikan  , ,  ≤ , , + , ,  

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku , ,  ≤ , ,  + , ,           
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Sedangkan dari (G2) , ,  = , ,  
dan berdasarkan sifat (G4) diperoleh:  , ,  ≤ , , 
maka , ,  ≤ , , + , ,  
Terbukti. 

 Akan dibuktikan  , ,  ≤  , ,  + , , + , , 

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku	, ,  ≤ , ,  + , ,    
Berdasarkan sifat (4) diperoleh:     ,,  ≤ , ,  + ,,     , ,  ≤ ,,  + , ,   
Berdasarkan sifat (G2) diperoleh: ,,  = , ,  = , ,  
dan , ,  = ,  
Berdasarkan sifat (G2) juga diperoleh , , = ,,  = , ,  
dan ,,  = , ,  
maka 3, ,  ≤ 2, ,  + , , + , ,  
Jadi , ,  ≤  , ,  + , ,  + , , . 
Terbukti. 

 Akan dibuktikan  , ,  ≤ , ,  + , ,  + , , 

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku	, ,  ≤ , ,  + , ,    
Berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  = , ,    
Berdasarkan sifat (G5) diperoleh:  , , ≤ , ,  + , ,  
Berdasarkan sifat (G2) diperoleh:  , , = , ,  
maka , ,  ≤ , ,  + , ,  + , ,  
Terbukti. 

 Akan dibuktikan  |, ,  − , , | ≤ max ,,, , , 

Berdasarkan sifat nilai mutlak diperoleh: −max 	,,, , ,  ≤ 	, ,  − , ,   ≤ max	,,, , ,   
maka , ,  − max 	,,, , ,  ≤ , ,   ≤ , ,  + 	max	,,, , ,   
Dari sini terdapat 2 kasus: 
(i) max	,,, , ,  = ,, 
(ii) max	,,, , ,  = , ,   
Untuk kasus (i) harus dibuktikan 
(ia) , ,  ≤ , ,  + ,, 
(ib) , ,  ≤ , ,  = ,, 
Untuk kasus (ii) harus dibuktikan 
(iia) , ,  ≤ , ,  + , ,  
(iib) , ,  ≤ , ,  + , ,  
Untuk(ia) harus dibuktikan , ,  ≤ , ,  + , ,   
Berdasarkan sifat (G5) , ,  ≤ , ,  + , ,  
Berdasarkan sifat (G2) dapat diperoleh: , ,  ≤ , ,  + , ,   
Untuk kasus (i) , ,  ≤ ,, 
Jadi , ,  ≤ , ,  + ,,  
Jadi (ia) terbukti. 
Untuk (ib) gunakan sifat (G5) , ,  ≤ ,, + , ,   
Maka berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + ,,  
Jadi (ib) terbukti. 
Untuk (iia) gunakan sifat (G5) pula , ,  ≤ , ,  + , , 	  
maka berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + , ,   
Jadi (iia) terbukti. 
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Sedangkan dari (G2) , ,  = , ,  
dan berdasarkan sifat (G4) diperoleh:  , ,  ≤ , , 
maka , ,  ≤ , , + , ,  
Terbukti. 

 Akan dibuktikan  , ,  ≤  , ,  + , , + , , 

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku	, ,  ≤ , ,  + , ,    
Berdasarkan sifat (4) diperoleh:     ,,  ≤ , ,  + ,,     , ,  ≤ ,,  + , ,   
Berdasarkan sifat (G2) diperoleh: ,,  = , ,  = , ,  
dan , ,  = ,  
Berdasarkan sifat (G2) juga diperoleh , , = ,,  = , ,  
dan ,,  = , ,  
maka 3, ,  ≤ 2, ,  + , , + , ,  
Jadi , ,  ≤  , ,  + , ,  + , , . 
Terbukti. 

 Akan dibuktikan  , ,  ≤ , ,  + , ,  + , , 

Berdasarkan sifat (G5) untuk sembarang , ,  dan  di  
berlaku	, ,  ≤ , ,  + , ,    
Berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  = , ,    
Berdasarkan sifat (G5) diperoleh:  , , ≤ , ,  + , ,  
Berdasarkan sifat (G2) diperoleh:  , , = , ,  
maka , ,  ≤ , ,  + , ,  + , ,  
Terbukti. 

 Akan dibuktikan  |, ,  − , , | ≤ max ,,, , , 

Berdasarkan sifat nilai mutlak diperoleh: −max 	,,, , ,  ≤ 	, ,  − , ,   ≤ max	,,, , ,   
maka , ,  − max 	,,, , ,  ≤ , ,   ≤ , ,  + 	max	,,, , ,   
Dari sini terdapat 2 kasus: 
(i) max	,,, , ,  = ,, 
(ii) max	,,, , ,  = , ,   
Untuk kasus (i) harus dibuktikan 
(ia) , ,  ≤ , ,  + ,, 
(ib) , ,  ≤ , ,  = ,, 
Untuk kasus (ii) harus dibuktikan 
(iia) , ,  ≤ , ,  + , ,  
(iib) , ,  ≤ , ,  + , ,  
Untuk(ia) harus dibuktikan , ,  ≤ , ,  + , ,   
Berdasarkan sifat (G5) , ,  ≤ , ,  + , ,  
Berdasarkan sifat (G2) dapat diperoleh: , ,  ≤ , ,  + , ,   
Untuk kasus (i) , ,  ≤ ,, 
Jadi , ,  ≤ , ,  + ,,  
Jadi (ia) terbukti. 
Untuk (ib) gunakan sifat (G5) , ,  ≤ ,, + , ,   
Maka berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + ,,  
Jadi (ib) terbukti. 
Untuk (iia) gunakan sifat (G5) pula , ,  ≤ , ,  + , , 	  
maka berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + , ,   
Jadi (iia) terbukti. 

Untuk (iib), gunakan sifat (G5) pula, , ,  ≤ ,, = , ,   
maka berdasarkan sifat (G2) diperoleh: , ,  ≤ , ,  + ,,  
Pada kasus (ii), berlaku ,, ≤ , ,  
maka , ,  ≤ , , + , ,  
maka (iib) terbukti. 

(8) Akan dibuktikan |, ,  − , , | ≤ , , 

Berdasarkan (7) |, ,  − , , | ≤ max 	,, + , ,   
Berdasarkan sifat (G4) diperoleh: ,, = ,,  ≤ , ,  untuk  ≠  , ,  = , , ≤ ,,  untuk  ≠  
maka max	,,, , ,  ≤ , , 
maka |, ,  − , , | ≤ , , 
Terbukti. 
 

3.2 Ketunggalan Titik Tetap Reich Untuk Pemetaan Pada Ruang Metrik  Komplit Simetris 
 ≤  < 

Pada bagian ini, akan diberikan teorema dan akibat titik tetap Reich yang berlaku pada ruang 
metrik komplit dengan syarat  pada interval 0 ≤  < . 

Misalkan X, G adalah ruang metrikG kompit dan misalkan suatu pemetaan T ∶ X → X yang memenuhi 
syarat berikut: 

      GTk, Tl, Tm ≤ k Gk, Tk, Tk + Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm  

                        ...(3.2.1) 
Untuk setiap , ,  ∈ X dan r∈ ℝ dengan 0 ≤ r < , maka T mempunyai titik tetap yang tunggal u ∈ X 
dan T merupakan kontinuG pada u. 

Misal  memenuhi syarat (3.2.1), maka untuk setiap ,  ∈  diperoleh 
         , ,  ≤ , ,  + 2, ,  , dan , ,  ≤ , ,  + 2, ,  
(1) ,  adalah ruang metrik simetris 
Berdasarkan proposisi 2.16 dengan ,  simetris diperoleh 

                    ,  = 2, ,   
                                               ≤ ,  + 2,  

Kondisi tersebut memenuhi syarat kombinasi linier pada teorema 2.17 (teorema titik tetap Reich) 
sehingga menjamin eksistensi dan ketunggalan titik tetap dari . 
(2),  adalah ruang metriktak simetris 
Berdasarkan proposisi 2.16 dengan,  tak simetris diperoleh ,  = , ,  + , ,  

 = 3, ,  + 3, ,  
   ≤ 2,  + 2,  

Kondisi metrik tersebut tidak menunjukkan bahwa2 + 2 = 4 bernilai kurang dari 1, sehingga tidak 
memenuhi syarat kombinasi linier pada teorema 2.17 (teorema titik tetap Reich) 
Untuk menunjukkan eksistensi dan ketunggalan titik tetap dari  akan dibuktikan: 
(i)    Gkonvergen ke  
(ii)    titik tetap dari pemetaan  
(iii)  titik tetap  tunggal 
Misalkan  ∈ , dan didefinisikan barisan  dengan  = , maka  
                 , ,  ≤ , ,  + 2, ,  ⇔                       1 − 2, ,  ≤ , ,  ⇔                 , ,  ≤  , ,  
Misalkan  = , karena 0 ≤  <   maka 0 ≤  < 1, sehingga 
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, ,  ≤ , ,  
Selanjutnya, diperoleh bahwa , ,  ≤ , ,  
Selain itu, untuk setiap , ∈ ℕ dengan  < , serta dengan penggunaan berulang ketaksamaan 
segiempat (5) sehingga , ,  ≤ , ,  + , ,  + , ,  
      +⋯+ , ,  
 ≤  +  +  +⋯+ , ,   
 ≤  , ,   
Karena   ∈ 0,1, maka lim→  = 0. Diperoleh bahwa  lim,→ , ,  ≤ 0. 
Sehingga lim,→ , ,  = 0. 
Maka berdasarkan proposisi 2.10 diperoleh  adalah barisan GCauchy. 
Sehingga berdasarkan definisi 2.8 dengan ,  ruang metrik komplit, maka terdapat  ∈  sehingga  adalah Gkonvergen ke . 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa  ∈  merupakan titik tetap dari . 
Andaikan  ≠  maka syarat (3.2.1) menunjukkan bahwa , ,  ≤ , ,  + 2, ,  
Karena metrik merupakan pemetaan kontinu bersama di semua variabelnya, sehingga untuk  → ∞ 
berlaku 
                 , ,  ≤ , ,  + 2, ,   
                                              = 2, ,  
Sehingga, , ,  ≤ 2, , . Diperoleh bahwa 1 ≤ 2. 
Terjadi kontradiksi dengan diketahui bahwa 2 < 1, sehingga haruslah  = . 
Jadi,  adalah titik tetap dari pemetaan . 
 Karena   titik tetap dari  , akan ditunjukkan bahwa titik tetap   tunggal. Misalkan   dan  
adalah dua titik tetap dari , maka  
                 , ,  = , ,        (definisi 2.6) 
                                             ≤ , ,  + 2, ,      (3.2.7) 
      = 0  
Diperoleh bahwa , ,  ≤ 0. 
Akan tetapi, berdasarkan definisi 2.4 bahwa maka , ,  ≥ 0. 
Sehingga , ,  = 0, berdasarkan proposisi 3.1 maka  = . 
Jadi,  mempunyai titik tetap yang tunggal . 
Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa  Gkontinu pada . 
Misalkan  ⊆  suatu barisan yang Gkonvergen ke  pada , . 
          , ,  = , ,      (definisi 2.6) 
                                                     ≤ , ,  + 2, ,  
Selanjutnya, berdasarkan (5) diperoleh , ,  ≤ 	, ,  + , ,  
Sehingga , ,  ≤ , ,  + 2, ,  + 2, ,  
                                = , ,  + 2, ,  + 2, ,       
                                = 2, ,  + 2, ,  
Oleh karena itu 1 − 2, ,  ≤ 2, ,  ⇔                            , ,  ≤  , ,  
Karena  Gkonvergen ke , maka berdasarkan proposisi 2.9 diperoleh  
                                               lim→ , ,  = 0 

Diperoleh bahwa  lim→ , ,  ≤0.
Sehingga maka lim→ , ,  = 0. 

Berdasarkan proposisi 2.9 maka barisan  Gkonvergen ke  = .  
Berdasarkan proposisi 2.13, mengakibatkan  merupakan Gkontinu pada .∎ 



303

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

, ,  ≤ , ,  
Selanjutnya, diperoleh bahwa , ,  ≤ , ,  
Selain itu, untuk setiap , ∈ ℕ dengan  < , serta dengan penggunaan berulang ketaksamaan 
segiempat (5) sehingga , ,  ≤ , ,  + , ,  + , ,  
      +⋯+ , ,  
 ≤  +  +  +⋯+ , ,   
 ≤  , ,   
Karena   ∈ 0,1, maka lim→  = 0. Diperoleh bahwa  lim,→ , ,  ≤ 0. 
Sehingga lim,→ , ,  = 0. 
Maka berdasarkan proposisi 2.10 diperoleh  adalah barisan GCauchy. 
Sehingga berdasarkan definisi 2.8 dengan ,  ruang metrik komplit, maka terdapat  ∈  sehingga  adalah Gkonvergen ke . 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa  ∈  merupakan titik tetap dari . 
Andaikan  ≠  maka syarat (3.2.1) menunjukkan bahwa , ,  ≤ , ,  + 2, ,  
Karena metrik merupakan pemetaan kontinu bersama di semua variabelnya, sehingga untuk  → ∞ 
berlaku 
                 , ,  ≤ , ,  + 2, ,   
                                              = 2, ,  
Sehingga, , ,  ≤ 2, , . Diperoleh bahwa 1 ≤ 2. 
Terjadi kontradiksi dengan diketahui bahwa 2 < 1, sehingga haruslah  = . 
Jadi,  adalah titik tetap dari pemetaan . 
 Karena   titik tetap dari  , akan ditunjukkan bahwa titik tetap   tunggal. Misalkan   dan  
adalah dua titik tetap dari , maka  
                 , ,  = , ,        (definisi 2.6) 
                                             ≤ , ,  + 2, ,      (3.2.7) 
      = 0  
Diperoleh bahwa , ,  ≤ 0. 
Akan tetapi, berdasarkan definisi 2.4 bahwa maka , ,  ≥ 0. 
Sehingga , ,  = 0, berdasarkan proposisi 3.1 maka  = . 
Jadi,  mempunyai titik tetap yang tunggal . 
Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa  Gkontinu pada . 
Misalkan  ⊆  suatu barisan yang Gkonvergen ke  pada , . 
          , ,  = , ,      (definisi 2.6) 
                                                     ≤ , ,  + 2, ,  
Selanjutnya, berdasarkan (5) diperoleh , ,  ≤ 	, ,  + , ,  
Sehingga , ,  ≤ , ,  + 2, ,  + 2, ,  
                                = , ,  + 2, ,  + 2, ,       
                                = 2, ,  + 2, ,  
Oleh karena itu 1 − 2, ,  ≤ 2, ,  ⇔                            , ,  ≤  , ,  
Karena  Gkonvergen ke , maka berdasarkan proposisi 2.9 diperoleh  
                                               lim→ , ,  = 0 

Diperoleh bahwa  lim→ , ,  ≤0.
Sehingga maka lim→ , ,  = 0. 

Berdasarkan proposisi 2.9 maka barisan  Gkonvergen ke  = .  
Berdasarkan proposisi 2.13, mengakibatkan  merupakan Gkontinu pada .∎ 

 
MisalkanX, Gadalah ruang metrikG komplit dan misalkan suatu pemetaan	T ∶ X → X yang memenuhi 
syarat berikut dengan n ∈ ℕ GTk, Tl, Tm ≤ r Gk, Tk, Tk + Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm  

                   ...(3.2.2) 
Untuk setiap	, ,  ∈ X dan r∈ ℝ dengan 0 ≤ r < , maka T mempunyai titik tetap yang tunggal u ∈ X 
dan T merupakan Gkontinu pada u. 
 
 
 
 


  ≤  +  < 1

Misalkan X, G adalah ruang metrikG komplit dan misalkan suatu pemetaan T ∶ X → X yang memenuhi 
syarat berikut: 

GTk, Tl, Tm ≤ αGk, l,m + βGk, Tk, Tk +Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm 

                        ...(3.2.3) 
Untuk setiap , ,  ∈ X  dan α, β ∈ ℝ  dengan 0 ≤ α + 3β < 1 , maka T  mempunyai titik tetap yang 
tunggal u ∈ X dan T merupakan Gkontinu pada u. 
 

Misalkan X, G adalah ruang metrikG komplit dan misalkan suatu pemetaan T ∶ X → X yang memenuhi 
syarat berikut dengan	 ∈ ℕ 

GTk, Tl, Tm ≤ αGk, l, m + βGk, Tk, Tk +Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm 

                   ...(3.2.4) 
Untuk setiap , ,  ∈ X  dan α, β ∈ ℝ  dengan 0 ≤ α + 3β < 1 , maka T  mempunyai titik tetap yang 
tunggal u ∈ X dan T merupakan Gkontinu pada u. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Simpulan 
 Dari hasil pembahasan diperoleh beberapa simpulan, yaitu: 
1. Sifat sifat dari  komplit antara lain: 

a. Jika , ,  = 0	maka  =  =  
b. , ,  ≤ , ,  + , , 
c. , ,  ≤ 2, ,  
d. , ,  ≤ , , + , ,  
e. , ,  ≤  , ,  + , , + , ,  
f. , ,  ≤ , ,  + , ,  + , ,  
g. |, ,  − , , | ≤ max,,, , ,  
h. |, ,  − , , | ≤ , , 

2. Syarat cukup agar diperoleh ketunggalan titik tetap Reich untuk pemetaan pada  
komplit adalah suatu pemetaan   mempunyai titik tetap tunggal  ∈  pada  
komplit ,  untuk :  → 		jika salah satu dipenuhi; 
a.       GTk, Tl, Tm ≤ r Gk, Tk, Tk + Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm  

                        ...(3.2.1) 
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        Untuk setiap , ,  ∈ X dan r∈ ℝ dengan 0 ≤ r < , 
b. GTk, Tl, Tm ≤ r Gk, Tk, Tk + Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm  

                   ...(3.2.2) 
Untuk setiap , ,  ∈ X dan r∈ ℝ dengan 0 ≤ r < , 

 

c. GTk, Tk, Tk ≤ αGk, l, m + βGk, Tk, Tk +Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm 

                        ...(3.2.3) 
              Untuk setiap , ,  ∈ X dan α, β ∈ ℝ dengan 0 ≤ α + 3β < 1, 
 

        d.  GTk, Tl, Tm ≤ αGk, l, m + β maxGk, Tk, Tk,Gl, Tl, Tl,Gm, Tm, Tm 

                                                                                                                            ...(3.2.4) 
Untuk setiap , ,  ∈ X dan α, β ∈ ℝdengan 0 ≤ α + 3β < 1. 
 

 
4.2. Saran 
 Dari beberapa kesimpulan diatas, perlu adanya penelitian untuk menyelidiki ketunggalan titik 
tetap pada ruang yang lain seperti  dan . 
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        Untuk setiap , ,  ∈ X dan r∈ ℝ dengan 0 ≤ r < , 
b. GTk, Tl, Tm ≤ r Gk, Tk, Tk + Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm  

                   ...(3.2.2) 
Untuk setiap , ,  ∈ X dan r∈ ℝ dengan 0 ≤ r < , 

 

c. GTk, Tk, Tk ≤ αGk, l, m + βGk, Tk, Tk +Gl, Tl, Tl +Gm, Tm, Tm 

                        ...(3.2.3) 
              Untuk setiap , ,  ∈ X dan α, β ∈ ℝ dengan 0 ≤ α + 3β < 1, 
 

        d.  GTk, Tl, Tm ≤ αGk, l, m + β maxGk, Tk, Tk,Gl, Tl, Tl,Gm, Tm, Tm 

                                                                                                                            ...(3.2.4) 
Untuk setiap , ,  ∈ X dan α, β ∈ ℝdengan 0 ≤ α + 3β < 1. 
 

 
4.2. Saran 
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tetap pada ruang yang lain seperti  dan . 
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— Data inflasi merupakan data ekonomi dengan volatilitas tinggi. Salah satu metode untuk 
memodelkan data runtun waktu menggunakan model ARIMA. Model ARIMA ketat dengan asumsi. 
Pemodelan data runtun waktu dengan volatilitas tinggi sering melanggar asumsi. Volatilitas yang tinggi 
dimungkinkan adanya outlier pada data. Untuk mengatasinya diteliti menggunakan model ARIMA dengan 
penambahan outlier. Tujuan dari penelitian ini memodelkan data inflasi Indonesia  pada sektor transportasi, 
komunikasi dan jasa keuangan menggunakan ARIMA dengan penambahan outlier. Penelitian 
menggunakan data inflasi sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan year on year (yoy)  Bulan 
Januari 2007 – Januari 2015 dan menghasilkan model terbaik ARIMA ([2],0,2) dengan penambahan 1 
outlier dengan kinerja yang tergolong layak. Namun asumsi normalitas residual masih belum terpenuhi.  
 



I. PENDAHULUAN 
Pemodelan data runtun waktu menggunakan model parametrik  ARIMA BoxJenkins memerlukan 

asumsiasumsi tertentu yaitu data harus stasioner dan residual berdistribusi normal, independen dan 
varian konstan. Referensi [1] telah memodelkan data inflasi Indonesia tahun 1998 – 2008 dengan ARIMA 
Box – Jenkins dan model tebaiknya AR (2) . Model ini menghasilkan prediksi inflasi tahun 2009 sebesar 
10.48%. Sedangkan data riil inflasi tahun 2009 besarnya hanya 2.78%. Jadi antara data riil dan prediksi 
menggunakan model AR(2) berbeda sangat jauh. Referensi [2] mengkaji ulang memakai data inflasi 
umum Indonesia year on year/yoy Bulan Desember 2006 – Desember 2013 dengan metode ARIMA dan 
model terbaiknya adalah ARIMA ([1,12],1,0) dengan kinerja sangat bagus karena nila MAPE < 10%, 
namun dari datanya terlihat ada outlier.  Kemudian [3] melakukan pemodelan dengan penambahan outlier 
dan hasilnya lebih baik. Modelnya yaitu ARIMA  ([1,12],1,0) dengan 19 outlier.  

Pada sepanjang tahun 2013 ada kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) secara 
bertahap. Pada bulan Juni 2013 pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ternyata 
kebijakan pemerintah pada tahun 2013 tsb langsung direspon oleh kenaikan inflasi umum. Namun efek 
kenaikkan TDL terhadap perubahan inflasi tidak sebesar efek kenaikkan BBM [4].  Kenaikan inflasi 
tahun 2013 secara signifikan disumbang oleh inflasi sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 
[5]. 

Dalam makalah ini penulis bertujuan menganalisis data inflasi Sektor Transportasi, Komunikasi dan 
Jasa Keuangan. Model yang digunakan adalah model ARIMA dengan penambahan outlier. 

II. METODE PENELITIAN 

 
Pada penelitian ini menggunakan data IHK Bulan Januari 2007 – Desember 2015 yang berasal dari 

Bank Indonesia.          

 
Variabel penelitian adalah nilai inflasi yoy pada sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. 

Karena data yang tersedia adalah data IHK maka untuk menghitung inflasi yoy digunakan rumus : 

	()			ℎ	 = 								()
					() 	100%                     (1) 
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Data inflasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu data  untuk membangun model dan .  

untuk evaluasi kinerja model. Data  terdiri dari data Bulan Januari 2007 – Januari 2015 dan data 
  terdiri dari data Bulan Februari – November 2015. Data inflasi yoy diolah dengan 
menggunakan Pada pemodelan data  dilakukan langkah
langkah dalam analisis sebagai berikut: 

1. Membuat plot runtun waktu. 
2. Mengecek stasioneritas data dalam mean dan varian. Uji formal stasioneritas dalam varian 

dengan menggunakan uji Box Cox dan uji formal stasioneritas dalam mean dengan  uji Dickey
Fuller. Jika stasioneritas dalam varian belum dipenuhi maka dilakukan transformasi data dan jika 
stasioneritas dalam mean belum dipenuhi maka dilakukan defferensi. Jika masih tidak stasioner, 
maka dilakukan differensi data dan dicek DickeyFuller lagi. 

3. Melakukan identifikasi model dari data yang sudah stasioner dalam mean dan varian berdasarkan 
plot Autocorrelation (ACF) dan Partial Autocorrelation (PACF). 

4. Setelah model teridentifikasi, selanjutnya melakukan estimasi parameter untuk mengecek apakah 
parameterparameter dalam model tersebut signifikan atau tidak. 

5. Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap model yang telah diduga (uji independensi residual, 
uji homokesdatisitas residual, dan uji normalitas residual) dan mencari model terbaik 
berdasarkan MSE terkecil.  

6. Kemudian dilakukan deteksi outlier. 
7. Jika ada outlier kemudian dimasukan satu per satu ke dalam model terbaik.  
8. Selanjutnya dilakukan estimasi parameter dan uji asumsi residual (uji independensi, uji 

homokesdatisitas dan uji normalitas residual) pada model tersebut. 
9. Jika model signifikan maka bisa digunakan untuk peramalan. 
10.Mengevaluasi kinerja model dengan menghitung nilai MAPE pada data . 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Proses  merupakan proses hasil regresi dengan dirinya sendiri. Model 

tingkat  p disingkat AR(p)  adalah  
          ∅() =                                                        (2)  

dengan ∅() = 1 − ∅ − ∅ − ⋯− ∅ adalah operator AR(p) dan at adalah sesatan dengan 
asumsi  at ~ N(0, 

2
σ ) [6].  

 
Model  tingkat q disingkat MA(q)  adalah 

  = ()                                       (3)  
dengan () = 1 −  −  − ⋯−  adalah operator  MA(q) dan diasumsikan  at ~ N(0, 

2
σ ) 

[6].  

 
Model ARIMA () merupakan gabungan model AR(p) dan MA(q) dengan mengalami defferensi 

sebanyak d. Model ini adalah 
                   

 
∅()(1 − ) = ()                                                                                    (4) 

 dengan  ∅() = 1 − ∅ − ∅ −⋯− ∅  , () = 1 −  −  − ⋯−  , d 
merupakan tingkat defferensi dan   at ~ N(0, 

2
σ ) 

 
Pengamatan runtun waktu kadangkadang dipengaruhi oleh peristiwa yang tak terduga. Peristiwa 

tersebut menimbulkan pengamatan yang tidak konsisten atau nilainya jauh berbeda dari data lainnya. 
Nilai tersebut dinamakan outlier. Outlier menyebabkan kesimpulan dari analisis data yang dihasilkan 
tidak valid, sehingga prosedur yang mendeteksi dan menghapus efek outlier sangat penting dalam analisis 
data. Beberapa jenis outlier menurut [7] adalah 
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data. Beberapa jenis outlier menurut [7] adalah 

1. merupakan kejadian yang mempunyai efek pada data runtun waktu hanya 
satu periode pengamatan keT. Diasumsikan bahwa () mengikuti model ARMA (p,q), dengan Zt adalah 
data pengamatan dan Xt adalah data yang bebas outlier.  () = ()   
Bentuk umum sebuah outlier AO dalam proses ARMA diberikan dalam (5). 

 =    ≠  +   =     

=  + ()    
= ()

()  + 	()  (5) 
dimana 

() = 1  = 0  ≠     
adalah variabel indikator yang menunjukkan ada atau tidak outlier pada waktu T. 

2. Innovational outliers (IO) adalah kejadian yang efeknya mengikuti proses ARMA, yang 
mempengaruhi semua pengamatan , ,⋯  . Bentuk umum IO diberikan (6). 

 =  + ()
() 	()   

= ()
()  + 	()  (6) 

3. Level Shift Outlier (LS) adalah kejadian yang memberikan perubahan tiba-tiba dan 
permanen. Model outlier LS diberikan (7). 

 =  + 
()() (7) 

4. Temporary Change Outlier (TC) adalah suatu kejadian yang menghasilkan efek awal 
sebesar ω pada waktu t, dan secara perlahan-lahan sesuai dengan besarnya δ. Model TC dapat 
dituliskan dalam (8). 

 =  + 
() () (8) 

Ketika δ = 0 maka TC akan menjadi AO, sedangkan ketika δ = 1 maka TC akan menjadi LS [7]. 

 
Kinerja model dapat dilihat berdasarkan (MAPE). Nilai MAPE 

yang lebih rendah lebih baik karena persentase nilai MAPE yang lebih kecil menunjukkan bahwa model 
peramalan tersebut menghasilkan tingkat kesalahan yang rendah. Nilai MAPE didefinisikan sebagai 	

 = 	 	∑   	100 %      (9) 
dimana    n = banyaknya data   
               Yi = data aktual periode kei Y	 = data prediksi periode kei 
Kriteria ukuran kinerja model berdasarkan nilai MAPE diberikan dalam Tabel 1 [8]. 

Tabel 1 Kinerja Model berdasarkan MAPE 
MAPE Kinerja 

<10% Sangat akurat 
10%20% Baik 
20%50% Wajar/layak 

>50% Tidak akurat 
 

 
Data   yaitu data bulan Januari 2007 – Januari 2015 disajikan dalam plot runtun waktu 

Gambar 1. Data Gambar 1 terlihat ada volatilitas tinggi yang ditunjukkan adanya pengamatan yang tiba
tiba melonjak naik dan turun secara tajam.  
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Gambar 1. Plot data  
 

Melalui Histogram dan Statistik Deskriptif  (Gambar 2), diketahui bahwa data memiliki ratarata 
3.889691 dengan angka minimum sebesar 6.85 dan  maksimum  sebesar 16.33.  

 
Gambar 2  Histogram dan Statistik Deskriptif Data 

 
Dikarenakan terdapat nilai 0 dan nilai negatif pada data, maka data tidak dapat dilakukan uji BoxCox. 
Untuk mengatasi hal ini dilakukan penambahan konstanta pada data, sehingga tidak ada data yang 
bernilai 0 dan negatif. Dalam hal ini peneliti menambahkan dengan konstanta 8 pada setiap data. Setelah 
ditambahkan dengan konstanta 8 dilakukan uji Boxcox  diperoleh nilai lambda sebesar 0.5 sehingga data 
belum stasioner dalam varian sebesar 0.5 (Lampiran 1). Agar data stasioner dalam varian maka dilakukan 
transformasi akar kuadrat pada data. Kemudian data dilakukan uji stasioner dalam mean menggunakan uji 
DickeyFuller. Berdasarkan uji DickeyFuller, disimpulkan data sudah stasioner dalam mean dengan 
tingkat signifikansi 10% (Lampiran 2). Dari data yang telah ditransforfasi akar kemudian dilakukan plot 
ACF dan PACF. Berdasarkan plot ACF (Lampiran 3), laglag yang signifikan adalah lag 1, 2, 3, dan 4, 
sehingga dapat diidentifikasi beberapa model yang mungkin dari kombinasi MA [1,2,3,4]. Sedangkan 
plot PACF (Lampiran 4) cut off di lag 1, 2, dan 13, oleh karena itu dapat diidentifikasi beberapa model 
yang mungkin dari kombinasi AR [1,2,13]. Setelah dicoba beberapa kombinasi model subset AR dan MA 
maka diperoleh model yang signifikan adalah model ARIMA ([2],0,1), AR (1) dan ARIMA ([2],0,2) 
dengan estimasi parameter model tertera pada Tabel 2.  
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Tabel 2 Estimasi Parameter dan uji signifikansim odel 

Model Parameter Prob. 
Keputusan: 

Signifikan/tidak signifikan 

AR (1) 	= 0,66940 < 0.0001 √ 

ARIMA ([2],0,1) 

θ	= 1 < 0.0001 √ 

	= 0.99215 < 0.0001 √ 

ARIMA ([2],0,2) 

θ	= 1.17243 < 0.0001 √ 

θ	= 1.17573 0.0333 √ 

	= 0.98862 < 0.0001 √ 

 
Dari ketiga model yang signifikan selanjutnya dilakukan verifikasi model yaitu dengan menguji asumsi 
model apakah residual model memenuhi asumsi independensi, homoskedastisitas dan normalitas. Hasil 
uji asumsinya tertera dalam Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Model 
Model Independensi Homoskedastisitas Normalitas 
AR (1)     x 

ARIMA ([2],0,1)     
x 

ARIMA ([2],0,2)     x 
 
Ternyata dari ketiga model tidak memenuhi asumsi normalitas residual. Untuk mendapatkan model 
terbaik, bisa dilihat dari nilai MSE model yang paling kecil. Nilai –nilai MSE model ARIMA tertera pada 
Tabel 4. 

Tabel 4  Nilai MSE Model ARIMA 
Model MSE 
ARIMA (1) 0.21148 
ARIMA ([2],0,1) 0.21123 
ARIMA ([2],0,2) 0.20458 

Berdasarkan hasil Tabel 4, dapat dilihat bahwa model ARIMA terbaik adalah model ARIMA ([2],0,2)  
yang telah memenuhi asumsi residual independen dan tidak terjadi heterokedastisitas dengan MSE 
sebesar 0.20458. Namun model ini tidak memenuhi asumsi residual berdistribusi normal. Sehingga 
dilakukan deteksi outlier dan hasilnya ditampilkan pada Tabel 5. Hasilnya bahwa terdeteksi 22 outlier  
yaitu pada data ke30,18,79,91,96,36,95,78,37,38,16,33,90,28,24, 26,25,55,68,43,92,31 yang bertipe AO 
dan LS. Dari semua outlier selanjutnya ditambahkan satu demi satu ke model ARIMA terbaik dan 
dilakukan estimasi parameter dan uji signifikasi model. Hasilnya tertera  pada Tabel 6. 

Tabel 5 Deteksi Outlier 

Obs Time ID Type Estimate ChiSquare Prob 
30 Juni 2009 Shift 1.67154 884.94 <.0001 
18 Juni 2008 Shift 1.10768 281.31 <.0001 
79 Juli 2013 Shift 1.06949 346.31 <.0001 
91 Juli 2014 Shift 1.00553 321.44 <.0001 
96 Desember 2014 Additive 0.54207 215.08 <.0001 
36 Desember 2009 Shift 0.81826 229.59 <.0001 
95 November 2014 Shift 0.63142 149.95 <.0001 
78 Juni 2013 Shift 0.55661 116.57 <.0001 
37 Januari 2010 Shift 0.48316 86.21 <.0001 
38 Februari 2010 Shift 0.44740 80.84 <.0001 
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16 April 2008 Additive 0.29247 96.84 <.0001 
33 September 2009 Additive 0.28494 87.05 <.0001 
90 Juni 2014 Shift 0.40506 78.41 <.0001 
28 April 2009 Additive 0.25483 76.70 <.0001 
24 Desember 2008 Shift 0.32252 54.91 <.0001 
26 Februari 2009 Shift 0.29888 44.56 <.0001 
25 Januari 2009 Shift 0.34898 55.37 <.0001 
55 Juli 2011 Additive 0.14678 21.35 <.0001 
68 Agustus 2012 Additive 0.13686 19.14 <.0001 
43 Juli 2010 Shift 0.20235 23.59 <.0001 
92 Agustus 2014 Additive 0.12162 23.78 <.0001 
31 Juli 2009 Shift 0.12866 11.42 0.0007 

 

Tabel 6 Estimasi Parameter Model 

Model ARIMA ([2],0,2) + Outlier Data  Keputusan: 
Signifikan/tidak signifikan 

ARIMA ([2],0,2) +  1 Outlier  √ 
ARIMA ([2],0,2) +  2 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  3 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  4 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  5 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  6 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  7 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  8 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  9 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  10 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  11 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  12 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  13 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  14 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  15 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  16 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  17 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  18 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  19 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  20 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  21 Outlier  x 
ARIMA ([2],0,2) +  22 Outlier  x 

 
Dari Tabel 6 terlihat hanya ada 1 model yang signifikan yaitu model dengan penambahan 1 outlier yaitu 
data ke30. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi residual pada model ARIMA ([2],0,2) dengan 
menambahkan 1 outlier ke30. Hasil ujinya diringkas pada Tabel 7. Dari Tabel 7 terlihat model ARIMA 
([2],0,2)  dengan  1 outlier signifikan dengan nilai perbandingan  MSE  tertera pada Tabel 8. 

Tabel 7.Uji Signifikansi Model dan Asumsi Residual 

Model Signifikansi 
Model Independensi Homokedastisitas Normalitas 

ARIMA ([2],0,2) +  1 
Outlier Data ke30 √ √ √ x 

  
Tabel 8  Nilai MSE dari Model  Data Transformasi 

Model MSE 
ARIMA ([2],0,2) 0,20458 
ARIMA ([2],0,2)  + 1 Outlier Data ke30 0,18815. 

 



315

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

16 April 2008 Additive 0.29247 96.84 <.0001 
33 September 2009 Additive 0.28494 87.05 <.0001 
90 Juni 2014 Shift 0.40506 78.41 <.0001 
28 April 2009 Additive 0.25483 76.70 <.0001 
24 Desember 2008 Shift 0.32252 54.91 <.0001 
26 Februari 2009 Shift 0.29888 44.56 <.0001 
25 Januari 2009 Shift 0.34898 55.37 <.0001 
55 Juli 2011 Additive 0.14678 21.35 <.0001 
68 Agustus 2012 Additive 0.13686 19.14 <.0001 
43 Juli 2010 Shift 0.20235 23.59 <.0001 
92 Agustus 2014 Additive 0.12162 23.78 <.0001 
31 Juli 2009 Shift 0.12866 11.42 0.0007 
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Dari Tabel 6 terlihat hanya ada 1 model yang signifikan yaitu model dengan penambahan 1 outlier yaitu 
data ke30. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi residual pada model ARIMA ([2],0,2) dengan 
menambahkan 1 outlier ke30. Hasil ujinya diringkas pada Tabel 7. Dari Tabel 7 terlihat model ARIMA 
([2],0,2)  dengan  1 outlier signifikan dengan nilai perbandingan  MSE  tertera pada Tabel 8. 

Tabel 7.Uji Signifikansi Model dan Asumsi Residual 

Model Signifikansi 
Model Independensi Homokedastisitas Normalitas 

ARIMA ([2],0,2) +  1 
Outlier Data ke30 √ √ √ x 

  
Tabel 8  Nilai MSE dari Model  Data Transformasi 

Model MSE 
ARIMA ([2],0,2) 0,20458 
ARIMA ([2],0,2)  + 1 Outlier Data ke30 0,18815. 

 

 Dari Tabel 8, model ARIMA dengan outlier memiliki nilai MSE yang relatif lebih kecil sehingga 
model ARIMA dengan outlier lebih bagus. Model terbaiknya yaitu model ARIMA ([2],0,2) dengan 1 
outlier data ke 30 yang bertipe  LS sehingga modelnya  ( Lampiran 5) adalah : 

   = .			.		
(.		) − .					

() ()	                                               (10) 
Model ARIMA ([2],0,2) dengan 1 outlier selanjutnya digunakan untuk memprediksi data inflasi bulan 
Februari – November 2015. Hasil prediksi dan data aktualnya disajikan dalam Tabel 9. Dari Tabel 9 
selanjutnya dihitung nilai MAPE = 28.28% . 

Tabel 9 Data Aktual Dan Prediksinya Pada Out Sample 
Bulan  Data aktual Data Prediksi 

Februari 2015  6,22 
Maret 2015  5,96 
April 2015  5,85 
Mei 2015  5,61 
Juni 2015  5,50 
Juli 2015  5,26 
Agustus 2015  5,15 
September 2015  4,91 
Oktober 2015  4,81 
November 2015  4,58 

 Karena nilai MAPE antara 20%   30% maka model (10) memiliki kinerja yang tergolong layak [6].  
Gambar 3 menyajikan perbandingan data aktual, prediksi model ARIMA ([2],0,2) dan model ARIMA 
([2],0,2) dengan 1 outlier. Dari Gambar 3, secara visual tidak terlalu berbeda namun secara statistik 
dilihat dari besar MSE nya model ARIMA dengan penambahan outlier lebih baik dari model ARIMA 
biasa.  
 

 
Gambar 3. Visualisasi Model ARIMA ([2],0,2) dan ARIMA ([2],0,2) dengan penambahan 1 outlier 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Model ARIMA ([2],0,2) dengan penambahan 1 outlier merupakan model terbaik dengan kinerja 

model tergolong layak. Namun dari asumsi residual masih ada yang dilanggar. Perlu dipikirkan metode 
lain yang mampu menangani data inflasi sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.    
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Lampiran : 
 

1. Transformasi BoxCox 



















         

 

  



         

  

    
      

       

   

 
Gamabar 4. Transformasi BoxCox 

 
2. Uji Akar Unit DickeyFuller 

Null Hypothesis: YOYHIT has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
        tStatistic   Prob.* 
     
     Augmented DickeyFuller test statistic 3.179209  0.0949 

Test critical values: 1% level  4.057528  
 5% level  3.457808  
 10% level  3.154859  
     
     *MacKinnon (1996) onesided pvalues.
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Gambar 6. Plot PACF 

 
 

 
 

                             Conditional Least Squares Estimation 
 

                                Standard                 Approx 
   Parameter  Estimate    Error    t Value    Pr > |t|     Lag   Variable    Shift 

 
   MA1,1     1.20234     0.09784   12.29      <.0001      1        y         0 
   MA1,2     0.20234     0.09263    2.18      0.0314      2        y         0 
   AR1,1      0.98709     0.03124    31.60      <.0001      2        y         0 

   NUM1      0.81415     0.28746    2.83      0.0057      0       o1         0 
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Gambar 6. Plot PACF 
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 Jalur pendidikan yang sudah diatur dalam sistem pendidikan nasional 
terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Pada jalur pendidikan formal 
terdiri dari kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 
mengakomodasi minat dan bakat dari siswa terhadap kegiatan lain selain kegiatan 
dikelas. Sehingga kegiatan ektrakurikuler ini mampu membentuk karakter dan 
kepribadian dari peserta didik. Salah satu ektrakurikuler yang diselenggarakan di 
sekolah adalah ektrakurikuler pramuka. Salah satu pembentukan kepribadian yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran kepramukaan adalah kemandirian. Dengan adanya 
kemandirian belajar yang dipupuk dengan mengikuti kegiatan ektrakurikuler pramuka 
belajar matematika akan lebih menyenangkan karena tidak ada paksaan dari orangtua 
maupun guru. Siswa dapat mengeluarkan potensi, motivasi yang dimiliki untuk 
belajar matematika dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
langsung keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar 
matematika dan pengaruh tidak langsung melalui variabel perrantara dalam hal ini 
adalah kemandirian belajar.    yang diberikan keaktifan siswa terhadap 
variabel Kemandirian sebesar 0,015, sedangkan variabel hasil belajar sebesar 0,207. 
Pengaruh langsung variabel kemandirian pada Keaktifan sebesar 0,015, sedangkan 
pengaruh langsung variabel hasil belajar pada keaktifan sebesar 0,137, hasil belajar 
pada kemandirian sebesar 0,168. variabel keaktifan siswa berpengaruh tidak langsung 
terhadap hasil belajar, besarnya pengaruh 0.002. Meskipun memberikan dampak yang 
kecil, hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga pedidikan 
dalam menentukan kebijakan terkait peningkatan kualitas peserta didik.

 


I. PENDAHULUAN 
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan peningkatan kualitas 

pendidikan yang ada dalam suatu Negara. Cara pandang pembangunan suatu pendidikan, bukan saja 
dalam pengembangan bidang intelektualitas semata melainkan juga karakter, fisik, social dan moral dari 
peserta didik atau siswa. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 
nasional sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan system pendidikan nasional sumber 
daya manusia atau setiap warga Negara semakin berkualitas, aktif dan siap menerima setiap perubahan 
zaman. Dalam keseluruhan proses pembelajaran atau pendidikan terdapat satu hal yang paling penting 
dan mendasar yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rancangan yang digunakan sebagai 
pedoman, rambu atau arah dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. 
Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan lebih 
menyempurnakan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Dalam kurikulum 2013 berdasarkan landasan 
filosofinya, mempunyai karkateristik yang mengandung keterampilan, sikap spiritual dan social yang 
dikemas dalam kompetensi inti kurikulum.   

Jalur pendidikan yang sudah diatur dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas pendidikan formal, 
nonformal dan informal. Pada jalur pendidikan formal terdiri dari kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 
Kegiatan ekstrakurikuler mengakomodasi minat dan bakat dari siswa terhadap kegiatan lain selain 
kegiatan dikelas. Sehingga kegiatan ektrakurikuler ini mampu membentuk karakter dan kepribadian dari 
peserta didik. Salah satu ektrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah adalah ektrakurikuler pramuka. 
Gerakan Pramuka melalui proses   pendidikan   kepramukaan   bertujuan   untuk   mewujudkan   warga   
negara Republik Indonesia yang berPancasila, berwatak luhur, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung 
jawab, kuat, sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan 
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negara. Hal tersebut sejalan dengan kompetensi inti dalam kurikulum 2013, sehingga ektrakurikuler ini 
wajib diselenggarakan dan diikuti oleh semua peserta didik dalam pendidikan dasar dan menengah. 

Salah satu pembentukan kepribadian yang ingin dicapai dalam pembelajaran kepramukaan adalah 
kemandirian. Kemandirian menuntut seseorang untuk bertindak atas kemauan sendiri, mengerahkan 
semua kemampuan, menghadapi dan memecahkan masalah yang ada tanpa meminta bantuan orang lain. 
Hal tersebut akan memberikan dampak positif terutama dalam hal belajar. Setiap peserta didik memiliki 
karakteristik gaya belajar dan motivasi belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya karena meraka 
memiliki potensi yang berbeda pula. Kemandirian belajar mampu mengeluarkan potensipotensi yang 
sudah dimiliki. Menurut Ulomo (2015)  kemandirian   adalah   kemampuan   yang ada pada seseorang 
untuk memikirkan, merasakan, dan melakukan sesuatu dalam membuat rencana,   memilih   alternatif,   
membuat   keputusan,   mengatasi   masalah, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian belajar  adalah perilaku yang ada pada seseorang   yang 
belajar   diwujudkan   dengan   adanya   kreatif   dalam   belajar,   kebebasan,   dan keyakinan dalam 
bertindak sesuai nilai   yang diajarkan.   

 Tingkat kemandirian belajar siswa masih tergolong rendah, masih sering didapati siswa yang 
mencontek, rendahnya minat baca, tingginya ketergantungan siswa terhadap guru sebagai sumber belajar 
mereka dan sebagainya. Matematika salah satu mata pelajaran yang membutuhkan proses berfikir 
matematis jika didukung dengan kemandirian belajar yang dimiliki siswa akan memperoleh hasil belajar 
yang maksimal. Dengan adanya kemandirian belajar yang dipupuk dengan mengikuti kegiatan 
ektrakurikuler pramuka belajar matematika akan lebih menyenangkan karena tidak ada paksaan dari 
orangtua maupun guru. Siswa dapat mengeluarkan potensi, motivasi yang dimiliki untuk belajar 
matematika dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung keaktifan 
siswa dalam ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar matematika dan pengaruh tidak langsung 
melalui variabel perrantara dalam hal ini adalah kemandirian belajar. Diharapkan dengan adanya 
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh lembaga pedidikan dalam menentukan 
kebijakan terkait peningkatan kualitas peserta didik. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Data dalam penelitian diperoleh dengan melakukan pengamatan dan survey yang dilaksanakan di 

kelas X SMA Negeri 1 Tanjunganom yang berada di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, 
Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan 
data sekunder meliputi dokumendokumen tertulis yang diperoleh dari pihak sekolah antara lain : data 
hasil belajar matematika, absensi ekstrakurikuler pramuka dan lainnya. Populasi yang digunakan adalah 
seluruh siswa kelas X yang aktif mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Tanjunganom pada 
semester genap tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 109 siswa. Setelah didapatkan populasi sebanyak 
109 siswa, peneliti menerapkan   dengan kriteria siswa yang hadir saat penelitian 
berlangsung yang dijadikan sampel penelitian. Dari hasil teknik pengambilan sampel diperoleh sampel 
sebanyak 73 siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka. Dari 73 yang dijadikan sampel ini dapat 
dipandang representatif untuk menerapkan analisis data dengan formula statistik yang dipilih untuk 
kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi tersebut. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 3(tiga) variabel yaitu variabel endogen, variabel eksogen, dan 
variabel perantara. Variabel Endogen dalam hal  ini adalah Hasil Belajar hasil belajar matematika yang 
diambil dari nilai rapor hasil ujian matematika siswa  kelas  X  pada  ujian  akhir  semester  genap  
tahun  ajaran 2014/2015. Variabel eksogen adalah keaktifan  siswa dalam   ekstrakurikuler   pramuka   di   
sekolah,   dan   ditinjau   dari perolehan hasil skor dari mengisi kuesioner. Sedangkan variabel perantara 
adalah variabel kemandirian belajar yang diperoleh dari hasil skor dari mengisi kuesioner. Dalam 
melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu untuk memperoleh data. Beberapa alat bantu 
tersebut antara lain observasi atau pengamatan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dengan mengikuti 
kegiatan ektrakurikuler pramuka untuk mengamati sejauh mana keaktifan dari sampel siswa yang 
diambil. Dokumentasi pada penelitian ini antara lain daftar presensi kehadiran ekstrakurikuler pramuka 
kelas X, daftar nilai ujian matematika siswa kelas X semester genap tahun ajaran 2014/2015, aturan dasar 
ekstrakurikuler, dan lainlain yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu sampel diberikan 
angket ketika jadwal kegiatan ekstrakurikuler pramuka berlangsung. Siswa diberikan waktu selama 30 
menit untuk menyelesaikan angket tersebut. Dalam angket tersebut peneliti memberikan 4 alternatif 
jawaban dalam skala likert. 
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negara. Hal tersebut sejalan dengan kompetensi inti dalam kurikulum 2013, sehingga ektrakurikuler ini 
wajib diselenggarakan dan diikuti oleh semua peserta didik dalam pendidikan dasar dan menengah. 

Salah satu pembentukan kepribadian yang ingin dicapai dalam pembelajaran kepramukaan adalah 
kemandirian. Kemandirian menuntut seseorang untuk bertindak atas kemauan sendiri, mengerahkan 
semua kemampuan, menghadapi dan memecahkan masalah yang ada tanpa meminta bantuan orang lain. 
Hal tersebut akan memberikan dampak positif terutama dalam hal belajar. Setiap peserta didik memiliki 
karakteristik gaya belajar dan motivasi belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya karena meraka 
memiliki potensi yang berbeda pula. Kemandirian belajar mampu mengeluarkan potensipotensi yang 
sudah dimiliki. Menurut Ulomo (2015)  kemandirian   adalah   kemampuan   yang ada pada seseorang 
untuk memikirkan, merasakan, dan melakukan sesuatu dalam membuat rencana,   memilih   alternatif,   
membuat   keputusan,   mengatasi   masalah, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian belajar  adalah perilaku yang ada pada seseorang   yang 
belajar   diwujudkan   dengan   adanya   kreatif   dalam   belajar,   kebebasan,   dan keyakinan dalam 
bertindak sesuai nilai   yang diajarkan.   

 Tingkat kemandirian belajar siswa masih tergolong rendah, masih sering didapati siswa yang 
mencontek, rendahnya minat baca, tingginya ketergantungan siswa terhadap guru sebagai sumber belajar 
mereka dan sebagainya. Matematika salah satu mata pelajaran yang membutuhkan proses berfikir 
matematis jika didukung dengan kemandirian belajar yang dimiliki siswa akan memperoleh hasil belajar 
yang maksimal. Dengan adanya kemandirian belajar yang dipupuk dengan mengikuti kegiatan 
ektrakurikuler pramuka belajar matematika akan lebih menyenangkan karena tidak ada paksaan dari 
orangtua maupun guru. Siswa dapat mengeluarkan potensi, motivasi yang dimiliki untuk belajar 
matematika dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung keaktifan 
siswa dalam ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar matematika dan pengaruh tidak langsung 
melalui variabel perrantara dalam hal ini adalah kemandirian belajar. Diharapkan dengan adanya 
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh lembaga pedidikan dalam menentukan 
kebijakan terkait peningkatan kualitas peserta didik. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Data dalam penelitian diperoleh dengan melakukan pengamatan dan survey yang dilaksanakan di 

kelas X SMA Negeri 1 Tanjunganom yang berada di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, 
Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan 
data sekunder meliputi dokumendokumen tertulis yang diperoleh dari pihak sekolah antara lain : data 
hasil belajar matematika, absensi ekstrakurikuler pramuka dan lainnya. Populasi yang digunakan adalah 
seluruh siswa kelas X yang aktif mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Tanjunganom pada 
semester genap tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 109 siswa. Setelah didapatkan populasi sebanyak 
109 siswa, peneliti menerapkan   dengan kriteria siswa yang hadir saat penelitian 
berlangsung yang dijadikan sampel penelitian. Dari hasil teknik pengambilan sampel diperoleh sampel 
sebanyak 73 siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka. Dari 73 yang dijadikan sampel ini dapat 
dipandang representatif untuk menerapkan analisis data dengan formula statistik yang dipilih untuk 
kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi tersebut. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 3(tiga) variabel yaitu variabel endogen, variabel eksogen, dan 
variabel perantara. Variabel Endogen dalam hal  ini adalah Hasil Belajar hasil belajar matematika yang 
diambil dari nilai rapor hasil ujian matematika siswa  kelas  X  pada  ujian  akhir  semester  genap  
tahun  ajaran 2014/2015. Variabel eksogen adalah keaktifan  siswa dalam   ekstrakurikuler   pramuka   di   
sekolah,   dan   ditinjau   dari perolehan hasil skor dari mengisi kuesioner. Sedangkan variabel perantara 
adalah variabel kemandirian belajar yang diperoleh dari hasil skor dari mengisi kuesioner. Dalam 
melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu untuk memperoleh data. Beberapa alat bantu 
tersebut antara lain observasi atau pengamatan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dengan mengikuti 
kegiatan ektrakurikuler pramuka untuk mengamati sejauh mana keaktifan dari sampel siswa yang 
diambil. Dokumentasi pada penelitian ini antara lain daftar presensi kehadiran ekstrakurikuler pramuka 
kelas X, daftar nilai ujian matematika siswa kelas X semester genap tahun ajaran 2014/2015, aturan dasar 
ekstrakurikuler, dan lainlain yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu sampel diberikan 
angket ketika jadwal kegiatan ekstrakurikuler pramuka berlangsung. Siswa diberikan waktu selama 30 
menit untuk menyelesaikan angket tersebut. Dalam angket tersebut peneliti memberikan 4 alternatif 
jawaban dalam skala likert. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Analysis). Pada 
tahun 1934, Sewal Wright mengembangkan teknik ini yang sebenarnya merupakan pengembangan dari 
analisis korelasi. Selama proses perkembanganya analisis jalur mempunyai kedekatan hubungan dengan 
analisis regresi. Pada analisis regresi dapat diketahui pengaruh langsung antara variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya, sedangkan pada analisis jalur selain pengaruh langsung dapat juga diketahui pengaruh 
tidak langsung dari kedua variabel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel dalam 
analisis jalur mempunyai hubungan sebab akibat (). 

Selain dianggap sebagai bentuk regresi berfokus pada kausalitas, analisis jalur dapat dilihat sebagai 
kasus khusus dari model persamaan struktural (SEM)  satu di mana hanya satu indikator yang digunakan 
untuk setiap variabel dalam model kausal. Artinya, analisis jalur adalah SEM dengan model struktural, 
tetapi tidak ada model pengukuran. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada analisis jalur 
termasuk model kausal, analisis struktur kovarians, dan model variabel laten. 

Istilahistilah yang digunakan dalam  antara lain : (Sarwono. 2007) 
1. Model jalur 

Adalah diagram yang menunjukkan pola hubungan sebab akibat antara variabelvariabel didalamnya. 
Anak panah dengan dua arah anak panah menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara 
variabel eksogennya. 

2. Jalur penyebab 
Terdapat dua jalur penyebab, pertama yang menyatakan hubungan langsung antar variabel eksogen 
dengan endogen. Kedua adalah jalur yang menyatakan adanya korelasi antara variabel eksogennya.  

3. Variabel Eksogen 
Variabel ini biasa disebut juga dengan variabel bebas atau independen. Pada variabel ini tidak ada 
anak panah atau jalur penyebab yang mengarah ke variabel ini. Hanya terdapat anak panah dengan 
dua arah anak panah yang menunjukkan adanya korelasi dengan variabel bebas yang lainnya. 

4. Variabel Endogen 
Variabel ini biasa disebut juga dengan variabel terikat atau dependen. Anak panah menuju langsung 
kearah variabel ini. Variabel endogen mencakup variabel perantara dengan anak panah menuju dan 
dari variabel tersebut. Selain itu juga terdapat variabel tergantung, dimana anak panah menuju kearah 
variabel tersebut.  

5. Koefesien jalur/pembobotan jalur 
Suatu nilai atau koefisien yang dalam analisis regresi disebut dengan beta, dimana nilai tersebut 
menyatakan besarnya pengaruh langsung dari varibel eksogen terhadap variabel endogennya. Jika 
dalam suatu model jalur terdapat lebih dari satu variabel penyebab, maka besarnya pengaruh 
merupakan koefisien regresi parsial yang menyatakan pengaruh satu variabel dengan variabel yang 
lain. 

6. Variabel Laten 
Adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga diamati dengan indicator
indikator dari variabel tersebut. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Untuk Gambar 1 persamaan strukturalnya dapat ditulis sebagai berikut. 
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Untuk melakukan evaluasi kesesuaian model digunakan suatu ukuran atau uji kesesuaian model. 
Dalam  tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesa mengenai 
model (Hair et al.,2010). Berikut ini beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk menguji 
kesesuaian model dan titik potong yang digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima 
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atau ditolak. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1, ujiuji statistika yang digunakan untuk uji 
kesesuaian model. 

 
Tabel 1.IndeksPengujian Kesesuaian Model 
 

Chi Square Diharapkan Kecil 

Significant Probability ≥0.05 

RMSEA ≤0.08 

GFI ≥0.90 

AGFI ≥0.90 

CMIN/DF ≥2,00 

TLI ≥0.95 

CFI ≥0.95 
Sumber : (Ferdinand.2000) 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis jalur atau biasa disebut  ialah suatu teknik analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel eksogen terhadap variabel endogen baik 
mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian kali ini akan dilakukan analisis 
jalur pada variabel keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler pramuka (X) tehadap variabel Hasil belajar (Y) 
dengan variabel perantaranya adalah variabel kemandirian belajar (Z). Berikut ini adalah diagram jalur 
dalam penelitian ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Diagram Jalur Pemelitiam 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah model sudah sesuai atau tidak, maka dilakukan uji kesesuaian 
model. Beberapa uji statistik yang biasa digunakan dalam uji kesesuaian model ini adalah GFI, RMSEA, 
CFI, Chi square dan lainlain. Berikut ini ditampilkan hasil pengujian kesesuaian model dengan beberapa 
statistik uji. 

Tabel 2Hasil Uji Kesesuain Model 
   
CMIN/DF ≥2 3,526 Model Sesuai 
ChiSquare >0,05 0,000 Model Tidak Sesuai 
Pvalue CMIN ≥ 0,05 0,317 Model Tidak Sesuai 
RMR < 0,05 2,056 Model Tidak Sesuai 
GFI ≥ 0,9 0,969 Model Sesuai 
AGFI ≥ 0,9 0,937 Model Sesuai 
CFI ≥ 0,9 1,000 Model Sesuai 
RMSEA ≤ 0,08 0,049 Model Sesuai 
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Gambar 2 Diagram Jalur Pemelitiam 
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Tabel 1 menunjukkan dari delapan kriteria goodnessoffit yang digunakan lima diantaranya 

menunjukkan good fit yaitu CMIN/DF, GFI, AGFI, CFI dan RMSEA.  Karena minimal ada satu kriteria 
yang memenuhi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa estimasi model kausal bersifat fit sehingga 
estimator yang diperoleh juga sudah sesuai.  

Untuk membentuk persamaan   maka dibutuhkan nilai koefisien dari persamaan 
tersebut, nilai estimasi koefisien standardisasi tersebut dapat diketahui dari kolom  pada Tabel 4.9 
berikut. 

Tabel 3Koefisien Analisis 

   Estimate 
Kemandirian < Keaktifan .015 
Hasil Belajar < Kemandirian .168 
Hasil Belajar < Keaktifan .137 

Sehingga terdapat dua persamaan , yaitu : 
Hasil.Belajar 0.137X e
Hasil.Belajar 0.015 Keaktifan 0.168Kemandirian e

= +
= + +  


Dalam analisis jalur terdapat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, pengaruh tersebut 

terjadi antara variabel endogen dan variabel eksogen dan juga variabel perantaranya.  
 

Tabel 4. Total Tiap Variabel 

 Keaktifan Kemandirian 
Kemandirian .015 .000 
Hasil Belajar .139 .168 

 
Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui  untuk setiap variabel Kemandirian dan hasil 

belajar.    untuk variabel Kemandirian adalah sebesar 0,015+0,000 = 0,015, sedangkan 
 untuk variabel hasil belajar adalah sebesar 0,139+0,168 = 0,207.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung dalam 
analisis jalur. Berikut ini ditunjukkan nilai pengaruh langsung untuk setiap variabel. 

 
Tabel 5.  Nilai Pengaruh Langsung Variabel  

 Keaktifan Kemadirian 
Kemandirian .015 .000 
Hasil Belajar .137 .168 

 
Tabel 5 diketahui nilai pengaruh langsung variabel kemandirian pada Keaktifan sebesar 0,015, 

sedangkan pengaruh langsung variabel hasil belajar pada keaktifan sebesar 0,137, hasil belajar pada 
kemandirian sebesar 0,168. 

 
Kemudian untuk mengetahui nilai dari pengaruh tidak langsung tiap variabel, maka dapat diketahui 

dari Tabel 6 berikut ini. 
 

Tabel 6. Nilai Pengaruh Tak Langsung Variabel 

 Keaktifan Kemandirian 
Kemandirian .000 .000 
Hasil Belajar .002 .000 

 
Berdasarkan diagram jalur pada penelitian ini hanya variabel keaktifan siswa mengikuti 

ekstrakurikuler yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar, besarnya pengaruh tidak 
langsung tersebut sebesar 0.002. 

Berdasarkan uraian dari analisis data diatas dapat kita ketahui bahwa pengaruh langsung keaktifan 
siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar matematika baik pengaruh secara 
langsung maupun pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui kemandirian belajar siswa relative sangat 
kecil. Hal tersebut kemungkinan bisa disebabkan terdapat faktor  internal maupun eksternal yang lain 
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yang belum tercakup pada penelitian ini. Misalnya faktor motivasi siswa dalam belajar, faktor tenaga 
pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan lainnya. Meskipun memberikan dampak yang 
kecil, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga 
pedidikan dalam menentukan kebijakan terkait peningkatan kualitas peserta didik. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahsan dapat disimpulkan bahwa    yang 

diberikan keaktifan siswa terhadap variabel Kemandirian sebesar 0,015, sedangkan terhadap variabel 
hasil belajar sebesar 0,207. Pengaruh langsung variabel kemandirian pada Keaktifan sebesar 0,015, 
sedangkan pengaruh langsung variabel hasil belajar pada keaktifan sebesar 0,137, hasil belajar pada 
kemandirian sebesar 0,168. variabel keaktifan siswa berpengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar, 
besarnya pengaruh 0.002. Saran untuk peningkatan penelitian dapat ditambahkan variabelvariabel baru 
yang mempunyai hubungan dengan variabel yang sudah ada.  
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yang belum tercakup pada penelitian ini. Misalnya faktor motivasi siswa dalam belajar, faktor tenaga 
pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan lainnya. Meskipun memberikan dampak yang 
kecil, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga 
pedidikan dalam menentukan kebijakan terkait peningkatan kualitas peserta didik. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahsan dapat disimpulkan bahwa    yang 

diberikan keaktifan siswa terhadap variabel Kemandirian sebesar 0,015, sedangkan terhadap variabel 
hasil belajar sebesar 0,207. Pengaruh langsung variabel kemandirian pada Keaktifan sebesar 0,015, 
sedangkan pengaruh langsung variabel hasil belajar pada keaktifan sebesar 0,137, hasil belajar pada 
kemandirian sebesar 0,168. variabel keaktifan siswa berpengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar, 
besarnya pengaruh 0.002. Saran untuk peningkatan penelitian dapat ditambahkan variabelvariabel baru 
yang mempunyai hubungan dengan variabel yang sudah ada.  
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  Proses pembelajaran matematika yang hanya berpusat pada guru tanpa 
menggunakan media yang menarik dan bervariasi, menyebabkan pembelajaran menjadi 
membosankan. Penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan prestasi belajar 
siswa antara penggunaan model pembelajaran   berbantu media 
dan model pembelajaranberbantu 
media   serta keduanya dibandingkan dengan model konvensional
Penelitian kuantitatif ini populasinya adalah siswa SMP N 1 Semarang. Sampelnya adalah kelas 
VIII G, VIII H, dan VIII I menggunakan teknik .  Data diperoleh dari uji 
. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa model pembelajaran 
berbantu media dan model pembelajaran
  berbantu media   lebih efektif dari model pembelajaran 
konvensional.  
 
 


 

Matematika sebagai alat bantu telah banyak diaplikasikan untuk mempermudah, mengefektifkan, 
dan mengefisienkan pekerjaanpekerjaan manusia, namun dalam proses pembelajaran masih banyak 
dijumpai siswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep, pembentukan sikap siswa serta 
pemecahan masalah dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya (Yuhasriati. 2012).[1] Hal ini 
menyebabkan hasil belajar pada pokok bahasan tersebut menjadi rendah. Dengan mengukur hasil belajar, 
maka guru dapat mengetahui tingkat penguasaan materi pelajaran yang diajarkan. 

Kenyataan di lapangan pembelajaran matematika masih cenderung berfokus pada buku teks, masih 
sering dijumpai guru matematika masih terbiasa pada kebiasaan mengajarnya dengan menggunakan 
langkahlangkah pembelajaran seperti: menyajikan materi pembelajaran, memberikan contohcontoh soal 
dan meminta siswa mengerjakan soalsoal latihan yang terdapat dalam buku teks yang mereka gunakan 
dalam mengajar dan kemudian membahasnya bersama siswa. Itu semua mengindikasikan bahwa siswa 
tidak aktif dalam belajar. Melalui proses pembelajaran seperti ini, kecil kemungkinan kemampuan 
matematis siswa dapat berkembang.  

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP N 1 Semarang diperoleh 
data bahwa hasil belajar yang dicapai siswa kelas VIII pada materi Teorema Pythagoras masih ada yang 
belum mencapai KKM. Serta adanya fasilitas yang cukup memadai yang ada di sekolah SMP 1 Semarang 
tapi masih belum bisa digunakan secara maksimal oleh para guru, khususnya guru mata pelajaran 
matematika. 

Dari pemaparan fakta ini, maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang memberikan siswa 
kesempatan untuk lebih aktif dan berpikir kreatif dalam pembelajaran sehingga proses pembejalaran juga 
dapat berjalan ebih efektif. Dalam hal ini model pembelajaran   dan  
 merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif  dan berpikir kreatif dalam 
pembelajaran. 

Menurut (Friesen:2013)[2] menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penyelidikan untuk belajar 
positif mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami konsepkonsep inti dan prosedur 
pembelajaran. Hal ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Balim:2009)[3] mengatakan 
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dan meminta siswa mengerjakan soalsoal latihan yang terdapat dalam buku teks yang mereka gunakan 
dalam mengajar dan kemudian membahasnya bersama siswa. Itu semua mengindikasikan bahwa siswa 
tidak aktif dalam belajar. Melalui proses pembelajaran seperti ini, kecil kemungkinan kemampuan 
matematis siswa dapat berkembang.  

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP N 1 Semarang diperoleh 
data bahwa hasil belajar yang dicapai siswa kelas VIII pada materi Teorema Pythagoras masih ada yang 
belum mencapai KKM. Serta adanya fasilitas yang cukup memadai yang ada di sekolah SMP 1 Semarang 
tapi masih belum bisa digunakan secara maksimal oleh para guru, khususnya guru mata pelajaran 
matematika. 

Dari pemaparan fakta ini, maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang memberikan siswa 
kesempatan untuk lebih aktif dan berpikir kreatif dalam pembelajaran sehingga proses pembejalaran juga 
dapat berjalan ebih efektif. Dalam hal ini model pembelajaran   dan  
 merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif  dan berpikir kreatif dalam 
pembelajaran. 

Menurut (Friesen:2013)[2] menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penyelidikan untuk belajar 
positif mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami konsepkonsep inti dan prosedur 
pembelajaran. Hal ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Balim:2009)[3] mengatakan 

bahwa metode pembelajaran penemuan mengharuskan para siswa untuk menafsirkan konsep, informasi, 
dengan cara diskusi dan mengajukan pertanyaan dan memperkaya informasi mereka, dengan kata lain 
menemukan dengan cara mencoba. Itulah mengapa para siswa harus berpartisipasi dalam kelompok di 
kelas dan  menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan lebih aktif. 

Menurut (Ojo:2012)[4] menjelaskan bahwa walaupun kerjasama, kompetitif dan strategi itu bersifat 
perseorangan namun dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, strategi kooperatif dinyatakan 
paling efektif karena memfasilitasi pencapain prestasi akademik dan efektif untuk menjalin keakraban 
siswanya. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Tamin:2013)[5] menjelaskan bahwa pembelajaran 
berbasis proyek adalah pembelajaran yang mendukung, memudahkan, dan meningkatkan proses belajar. 
Juga mempertimbangkan perbedaan antar siswa dan memperkaya kreativitas mereka. Dan juga para guru 
merupakan fasilitatir dan motivator yang membiarkan siswa bekerja secara bersamasama. Disini 
menggambarkan bahwa pembelajaran tersebut berpusat pada siswa dengan pendekatan proyek. 
Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) menyelenggarakan pembelajaran di sekitar penciptaan presentasi 
atau produk yang melibatkan siswa dalam desain, pemecahan masalah juga memberikan siswa waktu 
untuk bekerja lebih mandiri. 

Selain model pembelajaran, salah satu pendukung siswa untuk meningkatakan hasil belajar adalah 
dengan penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas. 
Media ini bertujuan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Media presentasi visual yang dipilih adalah 
    (Prayoga:2013)[6] mengatakan      adalah salah satu 
software pembuatan  presentasi secara . Berbeda dengan  ,  
   memberikan ruang yang lebih bebas untuk menuangkan kreasi dalam pembuatan 
presentasi. Salah satu keunggulan      adalah adanya  
sehingga presenter dapat memfokuskan  ke setiap kalimat dengan pergerakan  yang cukup 
dinamis dan variatif. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu adakah pengaruh 
penggunaan model discovery learning dan model project based learning berbantu media presentasi visual 
terhadap hasil belajar siswa, maka tujuan penelitian ini adalah mencari besarnya pengaruh penggunaan 
model discovery learning dan model project based learning berbantu media presentasi visual terhadap 
hasil belajar siswa 




Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Semarang. Penelitian dilakukan semester ganjil 
tahun ajaran 2015/2016. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 
(Sugiyono:2012)[7]Ketiga kelas diberi  pada akhir eksperimen.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Semarang tahun 
ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini menggunakan empat kelas, yaitu dua sebagai kelas 
eksperimen, satu kelas kontrol dan satu kelas uji coba. Adapun kelas yang terpilih adalah kelas VIII I 
sebagai kelas eksperimen dengan model  berbantu 
, kelas VIII H sebagai kelas eksperimen dengan model  berbantu  
,  kelas VIII G sebagai kelas kontrol dengan model konvensional dan kelas VIII C sebagai 
kelas uji coba. Alasan dipilihnya keempat kelas tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 
keempat kelas tersebut memiliki kemampuan yang sama. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara   . 
   digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individuindividu, melainkan 
terdiri dari kelompokkelompok individu atau  (Margono:2010)[8]. Dengan menggunakan teknik 
   diperoleh tiga kelas yaitu dua kelas sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas 
eksperimen 2 dan satu kelas kontrol. Selanjutnya diambil satu kelas sebagai kelas uji coba. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaituvariabel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel  (terikat) serta 
variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
bebas. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalahteknik wawancara, 
dimana wawancara dilakukan dengan guru bidang studi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 
tentang kondisi siswa serta materi yang akan diajarkan, metode dokumentasi, observasi dan metode tes.  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 
lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto:2010)[9]. 1) Materi dan bentuk tes, 2) 
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Metode penyusunan perangkat tes, 3) Pelaksanaan tes uji coba, 4) Analisis perangkat tes. Analisis yang 
digunakan dalam pengujian meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda 

Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) Tahap persiapan, 2) Tahap penelitian, dan 
3) Tahap akhir. 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan  kesimpulan untuk 
mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data hasil penelitian 
guna memperoleh suatu kesimpulan. 1) Analisis awal, dalam analisis awal ini data yang digunakan adalah 
nilai ulangan tengah semester I tahun pelajaran 2015/2016 yang digunakan: a) uji normalitas 
menggunakan uji lilliefors, b) uji homoginetas menggunakan uji bartlett, c) uji Anava satu arah. 2) 
Analisis akhir, dalam analisis akhir data diperoleh dari nilai  yang digunakan: a) uji normalitas 
dengan menggunakan uji liliefors, b) uji homoginitas menggunakan uji bartlet, c) uji Anava satu arah, d) 
uji t satu pihak kanan, dan e) uji t dua pihak. 

 


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh analisis sebagai berikut: dari 15 soal 
uraian yang telah diuji cobakan yang valid ada 9 soal, untuk reliabilitas kategorinyareliabel, kemudian 
untuk tingkat kesukarannya delapan butir soal dinyatakan mudah, enam butir soal dinyatakan sedang dan 
satu butir soal dinyatakan sukar, dan daya pembeda terdapat delapan soal yang kurang baik, sehingga soal 
yang digunakan untuk evaluasi, yaitu terdapat 7 soal. 

Pada analisis awal ini, untuk keperluan uji normalitas digunakan data dari nilai ulangan tengah 
semester ganjil. Untuk mengetahui kenormalan distribusi sampel digunakan uji Lilliefors dengan kriteria 
jika L0  Ltabel maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari data yang berdistribusi normal. Berdasarkan 

hasil perhitungan uji normalitas diperoleh  datasebagai berikut dengan taraf signifikansi 5%: 
Tabel 1 Normalitas analisis awal 

Kelas Perlakuan N L0 Ltabel Kesimpulan 

Eksperimen 1 36 0,0786 0,1147 Normal 
Eksperimen 2 36 0,0887 0,1147 Normal 

Kontrol 36 0,0837 0,1147 Normal 
Karena sampel berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti memiliki varians yang sama atau tidak sebelum 
diteliti. Didapat 99,52

)2(95,0 =χ dan   2χ
hitung

= 0,0533, sehingga 2χ
hitung

< 2
)2(95,0χ  yaitu 0,533< 5,99 

sehingga hipotesis H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelas mempunyai varians yang 
sama (homogen). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan prestasi  belajar siswa sebelum diberi perlakuan 
maka digunakan  Uji Anava Satu Arah. Dari perhitungan dengan α = 0,05, dk pembilang = 2, dan dk 
penyebut = 105 diperoleh F(0,95)(2,105) = 3,086 dan Fhitung = 0,799 karena Fhitung  Ftabelyaitu 0,799 < 3,08 

maka H0 diterima berarti ketiga sampel tidak terdapat perbedaan ratarata hasil belajar. 
Pada analisis akhir, untuk keperluan uji normalitas digunakan data dari nilai evaluasi () 

setelah perlakuan. Untuk mengetahui kenormalan distribusi sampel digunakan uji Lilliefors dengan 
kriteria jika L0  Ltabel maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari data yang berdistribusi normal. 

Berikut ini hasil uji normalitas data akhir berdasarkan nilai evaluasi. 
Tabel 2 Normalitas Normalitas analisis akhir 

Kelas Perlakuan N L0 Ltabel Kesimpulan 

Eksperimen 1 36 0,0931 0,1476 Normal 
Eksperimen 2 36 0,0809 0,1476 Normal 

Kontrol 36 0,0942 0,1476 Normal 
Sebagaimana uji homogenitas pada data awal, untuk penguji homogenitas data hasil penelitian 

juga menggunakan Chikuadrat (uji bartlett). jika α = 0,05 dari daftar distribusi 2χ dengan dk = (k1) = 

(31) = 2 didapat 99,52
)2(95,0 =χ dan 2

χ = 1,0792, sehingga 2
χ < 2

)2(95,0χ  yaitu 1,0792< 5,99 
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Metode penyusunan perangkat tes, 3) Pelaksanaan tes uji coba, 4) Analisis perangkat tes. Analisis yang 
digunakan dalam pengujian meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda 

Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) Tahap persiapan, 2) Tahap penelitian, dan 
3) Tahap akhir. 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan  kesimpulan untuk 
mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data hasil penelitian 
guna memperoleh suatu kesimpulan. 1) Analisis awal, dalam analisis awal ini data yang digunakan adalah 
nilai ulangan tengah semester I tahun pelajaran 2015/2016 yang digunakan: a) uji normalitas 
menggunakan uji lilliefors, b) uji homoginetas menggunakan uji bartlett, c) uji Anava satu arah. 2) 
Analisis akhir, dalam analisis akhir data diperoleh dari nilai  yang digunakan: a) uji normalitas 
dengan menggunakan uji liliefors, b) uji homoginitas menggunakan uji bartlet, c) uji Anava satu arah, d) 
uji t satu pihak kanan, dan e) uji t dua pihak. 

 


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh analisis sebagai berikut: dari 15 soal 
uraian yang telah diuji cobakan yang valid ada 9 soal, untuk reliabilitas kategorinyareliabel, kemudian 
untuk tingkat kesukarannya delapan butir soal dinyatakan mudah, enam butir soal dinyatakan sedang dan 
satu butir soal dinyatakan sukar, dan daya pembeda terdapat delapan soal yang kurang baik, sehingga soal 
yang digunakan untuk evaluasi, yaitu terdapat 7 soal. 

Pada analisis awal ini, untuk keperluan uji normalitas digunakan data dari nilai ulangan tengah 
semester ganjil. Untuk mengetahui kenormalan distribusi sampel digunakan uji Lilliefors dengan kriteria 
jika L0  Ltabel maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari data yang berdistribusi normal. Berdasarkan 

hasil perhitungan uji normalitas diperoleh  datasebagai berikut dengan taraf signifikansi 5%: 
Tabel 1 Normalitas analisis awal 

Kelas Perlakuan N L0 Ltabel Kesimpulan 

Eksperimen 1 36 0,0786 0,1147 Normal 
Eksperimen 2 36 0,0887 0,1147 Normal 

Kontrol 36 0,0837 0,1147 Normal 
Karena sampel berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti memiliki varians yang sama atau tidak sebelum 
diteliti. Didapat 99,52

)2(95,0 =χ dan   2χ
hitung

= 0,0533, sehingga 2χ
hitung

< 2
)2(95,0χ  yaitu 0,533< 5,99 

sehingga hipotesis H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelas mempunyai varians yang 
sama (homogen). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan prestasi  belajar siswa sebelum diberi perlakuan 
maka digunakan  Uji Anava Satu Arah. Dari perhitungan dengan α = 0,05, dk pembilang = 2, dan dk 
penyebut = 105 diperoleh F(0,95)(2,105) = 3,086 dan Fhitung = 0,799 karena Fhitung  Ftabelyaitu 0,799 < 3,08 

maka H0 diterima berarti ketiga sampel tidak terdapat perbedaan ratarata hasil belajar. 
Pada analisis akhir, untuk keperluan uji normalitas digunakan data dari nilai evaluasi () 

setelah perlakuan. Untuk mengetahui kenormalan distribusi sampel digunakan uji Lilliefors dengan 
kriteria jika L0  Ltabel maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari data yang berdistribusi normal. 

Berikut ini hasil uji normalitas data akhir berdasarkan nilai evaluasi. 
Tabel 2 Normalitas Normalitas analisis akhir 

Kelas Perlakuan N L0 Ltabel Kesimpulan 

Eksperimen 1 36 0,0931 0,1476 Normal 
Eksperimen 2 36 0,0809 0,1476 Normal 

Kontrol 36 0,0942 0,1476 Normal 
Sebagaimana uji homogenitas pada data awal, untuk penguji homogenitas data hasil penelitian 

juga menggunakan Chikuadrat (uji bartlett). jika α = 0,05 dari daftar distribusi 2χ dengan dk = (k1) = 

(31) = 2 didapat 99,52
)2(95,0 =χ dan 2

χ = 1,0792, sehingga 2
χ < 2

)2(95,0χ  yaitu 1,0792< 5,99 

sehingga hipotesis H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelas mempunyai varians yang 
sama (homogen). 

Model pembelajaran  mempunyai keunggulan dimana siswa dituntut untuk 
menemukan pola dalam suatu situasi konkret maupun abstrak untuk memperoleh informasi tambahan, 
dengan hal ini siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa juga belajar 
merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh 
informasi yang bermanfaat dalam menemukan suatu konsep. Dengan pembelajaran ini siswa yang semula 
tidak aktif dapat menjadi aktif dan siswa yang sudah aktif dapat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 
Jerome Bruner mengungkapkan   merupakan sebuah model pengajaran yang 
menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ideide kunci suatu disiplin 
ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran 
sejati terjadi melalui proses (penemuan pribadi). (Saefudin:2014)[10] 

 

 
 

Gambar 1. Proses Pembelajaran dengan Model Discovery Learning 
 
Sedangkan model pembelajaran    mempunyai keunggulan seperti 

memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilannya, siswa dituntut untuk bisa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengolah 
informasi yang telah dikumpulkan. Dengan melaksanakan proyek siswa tidak hanya menghafal materi, 
namun menghubungkan dan berpikir bagaimna mengaplikasikan ilmu yang dimiliki ke dalam dunia 
nyata, sehingga belajar jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran berbasis proyek 
 adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek/ kegiatan sebagai media. Siswa 
melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk 
hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah 
sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 
pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.(Sinambela:2013)[11] 
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Gambar 2. Proses Pembelajaran dengan Model Project Based Learning 

 
Model pembelajaran konvensional merupakan sumber pengetahuan itu adalah dari guru  

(  sehingga siswa menjadi pasif dengan hanya duduk, mendengarkan dan mencatat 
penjelasan dari guru. Namun siswa yang belum paham kadangkadang takut atau malu untuk bertanya 
pada guru. Sehingga guru juga kurang memahami siswa yang belum cukup menyerap materi.Hal ini 
mengakibatkan kemampuan siswa yang kurang tidak bisa meningkat dan kemampuan siswa tidak 
merata.Selain itu siswa juga kurang termotivasi untuk mengeluarkan pendapat serta gagasannya dalam 
memecahkan suatu permasalahan. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan guru tidak bisa menganalisis 
kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

Dengan menggunakan model pembelajaran   dan juga  
 maka motivasi belajar siswa akan bertambah serta mendorong mereka untuk  dapat berpikir 
kritis dalam memcahkan suatu masalah. Selain itu dengan adanya bantuan media  
  , siswa menjadi tertarik dan berminat untuk mengikuti pelajaran karena materi pelajaran 
yang diberikan dengan cara yang berbeda karena media ini termasuk media yang baru bagi mereka. 
Media ini juga dilengkapi dengan musik instrumental agar siswa tidak mengalami kejenuhan dalam 
proses belajar dan meningkatkan semangat belajar. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan maka 
digunakan Uji Anava Satu Arah (uji hipotesis ke1). Ratarata nilai untuk kelas yang dikenai model 
pembelajaran   berbantu      adalah 75, ratarata nilai 
untuk kelas yang dikenai model pembelajaran berbantu 
adalah 78, dan ratarata nilai untuk kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional adalah 65. 
Dari perhitungan untuk α = 0,05, dk pembilang = 2, dan dk penyebut = 105 diperoleh F(0,95)(2,105) = 3,086 
dan Fhitung = 8,3765karena Fhitung> Ftabelyaitu 8,3765 > 3,086 maka H0 ditolak. Sehingga terdapat 
perbedaan ratarata prestasi belajar pada kelas dengan model pembelajaran berbantu 
    , kelas dengan model pembelajaran   berbantu 
, dan kelas dengan model konvensional setelah diberi perlakuan. 

Uji t satu pihak kanan yang pertama (uji hipotesis ke2) adalah untuk mengetahui prestasi belajar 
yang lebih baik pada siswa yang mendapat model pembelajaran  berbantu 
dengan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan untuk dk = 
36 + 36 – 2 = 70 dengan peluang 0,05 diperoleh thitung = 2,797 dan ttabel = 1,668. Berdasarkan kriteria 
pengujian bahwa H0 diterima jika nilai α1tt < . Ternyata diperoleh tabelhitung tt > , yaitu 2,797> 1,668 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dalam praktiknya model pembelajaran  berbantu 
lebih baik dibandingkan degan model pembelajaran konvensional, karena 



351

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNISSULA 2016 ISBN 978-602-1145-31-9

 
Gambar 2. Proses Pembelajaran dengan Model Project Based Learning 

 
Model pembelajaran konvensional merupakan sumber pengetahuan itu adalah dari guru  

(  sehingga siswa menjadi pasif dengan hanya duduk, mendengarkan dan mencatat 
penjelasan dari guru. Namun siswa yang belum paham kadangkadang takut atau malu untuk bertanya 
pada guru. Sehingga guru juga kurang memahami siswa yang belum cukup menyerap materi.Hal ini 
mengakibatkan kemampuan siswa yang kurang tidak bisa meningkat dan kemampuan siswa tidak 
merata.Selain itu siswa juga kurang termotivasi untuk mengeluarkan pendapat serta gagasannya dalam 
memecahkan suatu permasalahan. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan guru tidak bisa menganalisis 
kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

Dengan menggunakan model pembelajaran   dan juga  
 maka motivasi belajar siswa akan bertambah serta mendorong mereka untuk  dapat berpikir 
kritis dalam memcahkan suatu masalah. Selain itu dengan adanya bantuan media  
  , siswa menjadi tertarik dan berminat untuk mengikuti pelajaran karena materi pelajaran 
yang diberikan dengan cara yang berbeda karena media ini termasuk media yang baru bagi mereka. 
Media ini juga dilengkapi dengan musik instrumental agar siswa tidak mengalami kejenuhan dalam 
proses belajar dan meningkatkan semangat belajar. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan maka 
digunakan Uji Anava Satu Arah (uji hipotesis ke1). Ratarata nilai untuk kelas yang dikenai model 
pembelajaran   berbantu      adalah 75, ratarata nilai 
untuk kelas yang dikenai model pembelajaran berbantu 
adalah 78, dan ratarata nilai untuk kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional adalah 65. 
Dari perhitungan untuk α = 0,05, dk pembilang = 2, dan dk penyebut = 105 diperoleh F(0,95)(2,105) = 3,086 
dan Fhitung = 8,3765karena Fhitung> Ftabelyaitu 8,3765 > 3,086 maka H0 ditolak. Sehingga terdapat 
perbedaan ratarata prestasi belajar pada kelas dengan model pembelajaran berbantu 
    , kelas dengan model pembelajaran   berbantu 
, dan kelas dengan model konvensional setelah diberi perlakuan. 

Uji t satu pihak kanan yang pertama (uji hipotesis ke2) adalah untuk mengetahui prestasi belajar 
yang lebih baik pada siswa yang mendapat model pembelajaran  berbantu 
dengan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan untuk dk = 
36 + 36 – 2 = 70 dengan peluang 0,05 diperoleh thitung = 2,797 dan ttabel = 1,668. Berdasarkan kriteria 
pengujian bahwa H0 diterima jika nilai α1tt < . Ternyata diperoleh tabelhitung tt > , yaitu 2,797> 1,668 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dalam praktiknya model pembelajaran  berbantu 
lebih baik dibandingkan degan model pembelajaran konvensional, karena 

model pembelajaran   adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk 
menemukan pola dalam suatu situasi konkret maupun abstrak untuk memperoleh informasi tambahan, 
dengan hal ini siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran 
ini siswa yang semula tidak aktif dapat menjadi aktif dan siswa yang sudah aktif dapat menjadi lebih aktif 
dalam pembelajaran. Di kelas ini semua siswa aktif untuk berfikir dan menemukan suatu konsep dan 
memecahkan masalah yang diberikan di dalam pembelajaran. Sedangkan guru memberikan pertanyaan, 
menuntun dan mengarahkan jawabanjawaban yang dijawab oleh siswa dan mengontruksikannya menjadi 
suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan dari masalah yang diberikan.Selain penggunaan model 
pembelajaran, penunjang lainnya adalah adanya bantuan media . Dengan 
adanya media ini siswa menjadi lebih antusias dalam belajar karena siswa dapat mengetahui materi 
dengan cara berbeda dari yang selalu mereka dapatkan karena media ini temasuk media baru bagi mereka 
selain yang mereka gunakan selama ini yaitu   Dalam proses pembelajaran ini siswa juga 
dapat belajar sambil mendengarkan musik instrumen dengan media ini. Pemberian musik instrumen ini 
bertujuan agar siswa tidak mengalami kejenuhan dalam proses belajar dan meningkatkan semangat 
belajar. 

Uji t satu pihak yang kedua (uji hipotesis ke3) adalah untuk mengetahui prestasi belajar yang 
lebih baik pada siswa yang mendapat model pembelajaran berbantu 
 dengan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan untuk dk = 
36 + 36 – 2 = 70 dengan peluang 0,05 diperoleh thitung = 4,149 dan ttabel = 1,668. Berdasarkan kriteria 
pengujian bahwa H0 diterima jika nilai α1tt < . Ternyata diperoleh tabelhitung tt > , yaitu 4,149> 1,668 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dalam praktiknya model pembelajaran    
berbantuan      lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran 
konvensional, karena model pembelajaran   mempunyai keunggulan seperti 
memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilannya, siswa dituntut untuk bisa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengolah 
informasi yang telah dikumpulkan. Dengan melaksanakan proyek siswa tidak hanya menghafal materi, 
namun menghubungkan dan berpikir bagaimana mengaplikasikan ilmu yang dimiliki ke dalam dunia 
nyata, sehingga belajar jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Dalam pembelajaran proyek siswa 
dituntut untuk menghasilkan hasil atau produk pembelajaran. Hasil akhir ini berupa presentasi, dan 
produk serta laporan. Hal ini dapat membentuk sikap kerja siswa, dalam mengerjakan proyek siswa diajak 
untuk saling mendengarkan pendapat dan bernegosiasi untuk menemukan solusi suatu permasalahan.Dan 
dengan adanya media      di dalam pembelajaran, siswa menjadi lebih 
antusias dalam belajar karena siswa dapat belajar dengan melalui media 
yang dibuat peneliti. Hal ini menjadikan mereka sangat tertarik dan sangat berminat mengikuti proses 
belajar. Mereka juga dapat menggandakan media yang sudah peneliti buat untuk bisa digunakan pada 
laptop masingmasing siswa. Jika dibandingkan pada kelas kontrol yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran dimana siswa belajar berpusat pada guru, di dalam 
pembelajaran ini siswa lebih akan cepat bosan dan mengakibatkan kurangnya konsentrasi siswa untuk 
belajar. Pada saat di rumah, mereka hanya bisa belajar dari catatan yang diperoleh dari penjelasan guru.  

Uji t dua pihak ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan ratarata hasil belajar pada siswa 
yang mendapat model model pembelajaran  berbantu  
dengan siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaran  
berbantu    . Berdasarkan hasil perhitungan untuk dk = 36 + 36 – 2 = 70 
dengan peluang 0,05 diperoleh thitung = 1,034dan ttabel = 1,997. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa H0 
diterima jika nilai 

α
2
11α

2
11

ttt << , ternyata diperoleh 1,997 <1,034<1,997 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Tidak adanya perbedaan pada hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 
dan berbantu  ini dikarenakan 
keduanya memiliki sisi negatif bagi siswa. Dalam praktiknya, sisi negatif model pembelajaran 
 bagi siswa adalah dalam pembelajarannya siswa yang kurang percaya diri sulit dan takut untuk 
bertanya lebih jauh mengenai suatu masalah yang diberikan oleh guru padahal model pembelajaran ini 
menuntut siswa untuk mencari sendiri jawaban suatu masalah dengan cara bertanya untuk menemukan 
suatu konsep dari permasalahan. Ketakutan inilah yang menyebabkan siswa tegang saat proses 
pembelajaran dan membuat siswa kurang fokus dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang diberikan 
oleh guru. Sedangkan model pembelajaran    dalam praktiknya memiliki sisi 
negatif juga yaitu siswa yang aktif menjadi semakin aktif dan yang kurang aktif hanya ikutikutan dalam 
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proses penyelesaian proyek dan menanggungkan beban pada siswa yang aktif dlam kerja kelompok saja. 
Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. 

 


Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian di atas dapat disumpulkan bahwa 
pembelajaran yang menggunakan model   dan    berbantu 
    dapat meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada materi Teorema 
Pythagoras dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata
rata hasil evaluasi yang diperoleh pada kelas yang menggunakan model   berbantu 
adalah 74,53, ratarata nilai pada kelas yang menggunakan model 
berbantu  adalah 77,93 dan ratarata nilai pada kelas yang 
menggunakan model pembelajaran konvensional adalah 65,02. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pembelajaran menggunakan model dan  berbantu 
lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 
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PADA SEKTOR PARIWISATA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH  
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Paper ini bertujuan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi 
individu bekerja di sektor pariwisata. Teknik analisa yang digunakan adalah  logit. 
Temuan studi menunjukkan bahwa status pernikahan, lama sekolah, ratarata lama 
sekolah anggota rumah tangga, dan lokasi tinggal berpengaruh terhadap probabilitas 
bekerja di sektor pariwisata Rekomendasi studi ini, (1) Pemerintah Daerah dapat 
mulai membangun sekolah pariwisata, yang diawali pada kota – kota pendidikan 
seperti Solo, Semarang, Salatiga, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Magelang, atau 
Cirebon; (2) Pemerintah daerah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat 
khususnya yang tinggal di desa tentang pentingnya sektor pariwisata serta prospek 
pariwisata kedepan. 





I. PENDAHULUAN 
Setiap individu akan menghadapi pilihan untuk masuk ke pasar tenaga kerja atau tidak. Namun, tidak 

semua individu dapat masuk ke pasar kerja sehingga studi mengenai partisipasi kerja menjadi fenomena 
menarik baik di negara maju maupun negara berkembang. Studi ini ingin melihat determinan partisipasi 
kerja di luar sektor pertanian (dikenal dengan ) khususnya di sektor pariwisata [1]. 
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dan rumah tangga. Data susenas yang digunakan adalah tahun 2008. Data susenas terdiri dari informasi 
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, data perumahan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga,  dan 
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 Studi ini menggunakan pendekatan logit dimana metode ini digunakan untuk menganalisis peluang 
suatu peristiwa terjadi apabila variabel terikat dalam model tersebut memiliki lebih dari satu pilihan. 
Secara umum, model logit dinyatakan sebagai [2]: 

                                                      Pi = E(Yi = 1|Xi) = 
)( 211

1
 ββ +−+

  (1) 

Persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai berikut: 

                                                              Pi = 
−+1
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Paper ini bertujuan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi 
individu bekerja di sektor pariwisata. Teknik analisa yang digunakan adalah  logit. 
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seperti Solo, Semarang, Salatiga, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Magelang, atau 
Cirebon; (2) Pemerintah daerah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat 
khususnya yang tinggal di desa tentang pentingnya sektor pariwisata serta prospek 
pariwisata kedepan. 
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dimana Zi = β1 + β2Xi.  
 Jika Pi adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, maka kemungkinan tidak terjadinya suatu 
peristiwa (1  Pi) adalah: 

1  Pi = 
+1

1  (3) 

Sehingga, 
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1  =   (4) 

Pi / (1  Pi) disebut dengan  (resiko) suatu peristiwa, yaitu rasio kemungkinan terjadinya suatu 
peristiwa terhadap kemungkinan tidak terjadinya suatu peristiwa.  
Jika kita mengambil natural log persamaan (4), maka kita memperoleh hasil sebagai berikut: 
                                                                Li = ln 








i

i

P1
P  = Zi = β1 + β2Xi  (5) 

L adalah log dari  yang bersifat linear dalam X dan linear dalam parameter. L disebut logit, sehingga 
persamaan (5) disebut dengan model logit [2]. Dari persaman (5), model penelitian ini adalah sebagai 
berikut [7]: 
∗ =
0 + 1 + 2 + 3^2 + 4ℎ + 5ℎ + 6 +
7 + 82ℎ + 9 + 10 +
11ℎ15 + 12 + 13ℎ +        (6) 
                             
 Observasi yang umum dilakukan dalam model logit berupa , pengujian signifikansi suatu 
koefisien secara statistik, kita menggunakan Z statistik (distribusi normal). , dalam 
, kita menggunakan  R2, yang mirip dengan R2, untuk mengukur . 
, sejalan dengan  pada model regresi linear adalah  (LR) statistik. LR statistik 
mengikuti ditribusi χ2 dengan derajat kebebasan () sama dengan jumlah variabel bebas 
[2]. 
 Untuk mengetahui besarnya kecenderungan berbagai variabel bebas terhadap terjadinya suatu 
peristiwa, kita dapat melihat dari perbandingan resiko atau rasio odds (eβ) masingmasing variabel bebas. 
Untuk variabel bebas dalam bentuk kategorik, terdapat kecenderungan terjadinya peristiwa sukses (y=1) 
pada x=1 sebesar eβ kali dibandingkan x=0. Sedangkan untuk variabel bebas berskala kontinu, apabila 
nilai rasio odds lebih atau sama dengan satu, maka semakin besar kemungkinan terjadinya peristiwa 
sukses. Setiap kenaikan C unit pada variable bebas akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya 
peristiwa sukses sebesar sebesar exp. (C. βj) kali lebih besar [2]. 
 Variabel terikat partisipasi individu berusia muda ∗ dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel bebas, 
yaitu karakteristik individu, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial demografi, dengan keterangan sebagai 
berikut : 

Tabel 1 Deskripsi Variabel  

  
Variabel Terikat 

 individu bekerja disektor pariwisata atau tidak; 1 = bekerja sektor 
pariwisata dan 0 = tidak bekerja sektor pariwisata 

Variabel Bebas (Karakteristik Individu) 
 jenis kelamin individu 
 usia individu 
 usia individu kuadrat 

 status pernikahan; 1 = menikah dan 0 = tidak menikah 
 sekolah tertinggi yang ditamatkan 
 status individu sebagai kepala rumah tangga; 1 = kepala rumah tangga 

dan 0 = bukan kepala rumah tangga 
Variabel Bebas (Kondisi Ekonomi)

 total pendapatan rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga 

 Pi  1
Pi 
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 kepemilikan aset rumah; 1 = memiliki rumah dan 0 = tidak memiliki 
rumah 

 jumlah lama sekolah dari sekolah tertinggi yang ditamatkan setiap 
individu dalam rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga 
Variabel Bebas (Kondisi Sosial Demografi) 

 jumlah anggota rumah tangga 
 status ibu dalam rumah tangga bekerja atau tidak; 1 = bekerja dan 0 = 

tidak bekerja 
 jumlah anak dalam rumah tangga yang berusia dibawah 15 tahun 

 lokasi tinggal baik desa maupun kota; 1= kota dan 0 = desa 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan tabel  tabel dibawah ini, kami akan menyajikan hasil estimasi untuk Provinsi Jawa 

Tengah.  

Tabel 2 Output Regresi Logistik 






  
 0.171 0.262   
 0.034 0.056   
 0.001 0.001   

 0.775 0.300 *** 
 0.132 0.043 *** 
 0.340 0.387   

 0.000 0.000   
 0.095 0.057 * 

 0.009 0.074   
 0.715 0.468   
 0.060 0.125   

 0.844 0.204 *** 
 0.341 0.238   
 2.301 1.139 ** 

 6802 
 57.000 
 0.000 
 0.0435 
αααααααααααα

 

 Berdasarkan  , nilai Pseudo R2, dapat diinterpretasikan bahwa 4,4 persen variasi variabel 
dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan dari nilai LR sebesar 57,00 dengan prob 
0,00 menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen signifikan dalam menjelaskan variabel 
dependen. Faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kesediaan individu bekerja pada sektor pariwisata di 
Provinsi Jawa Tengah, adalah status pernikahan, lama sekolah, ratarata lama sekolah anggota rumah 
tangga, dan lokasi tempat tinggal. 
 Berikutnya  , dengan menggunakan odd ratio yang digunakan untuk mengetahui besarnya 
kecenderungan berbagai variabel bebas terhadap terjadinya suatu peristiwa.  Jika variabel bebas dalam 
bentuk kategorik, terdapat kecenderungan terjadinya peristiwa sukses (y=1) pada x=1 sebesar eβ kali 
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 Berdasarkan  , nilai Pseudo R2, dapat diinterpretasikan bahwa 4,4 persen variasi variabel 
dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan dari nilai LR sebesar 57,00 dengan prob 
0,00 menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen signifikan dalam menjelaskan variabel 
dependen. Faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kesediaan individu bekerja pada sektor pariwisata di 
Provinsi Jawa Tengah, adalah status pernikahan, lama sekolah, ratarata lama sekolah anggota rumah 
tangga, dan lokasi tempat tinggal. 
 Berikutnya  , dengan menggunakan odd ratio yang digunakan untuk mengetahui besarnya 
kecenderungan berbagai variabel bebas terhadap terjadinya suatu peristiwa.  Jika variabel bebas dalam 
bentuk kategorik, terdapat kecenderungan terjadinya peristiwa sukses (y=1) pada x=1 sebesar eβ kali 

dibandingkan x=0. Sedangkan untuk variabel bebas berskala kontinu, apabila nilai rasio odds lebih atau 
sama dengan satu, maka semakin besar kemungkinan terjadinya peristiwa sukses. Setiap kenaikan C unit 
pada variable bebas akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya peristiwa sukses sebesar sebesar exp. 
(C. βj) kali lebih besar. 

Tabel 3 Output Odd Ratio 





  
 1.186 0.311   
 1.035 0.058   
 0.999 0.001   

 0.461 0.138 *** 
 0.877 0.038 *** 
 1.405 0.544   

 1.000 0.000   
 1.100 0.062 * 

 0.991 0.074   
 2.045 0.956   
 1.062 0.133   

 0.430 0.088 *** 
 0.711 0.170   

 6802 
 57.000 
 0.000 
 0.0435 

αααααααααααα 
 

Tabel 4 Output Efek Marjinal 


 

  
 0.003   1.354 
 0.001  37.193 
 0.000  1521.690 

 0.015 ** 0.744 
 0.002 *** 8.433 
 0.005  0.486 

 0.000  193555.000 
 0.001 ** 6.726 

 0.000  4.265 
 0.014  0.201 
 0.001  0.875 

 0.013 *** 1.505 
 0.006   0.873 
αααααααααααα 
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 Interpretasi untuk setiap variabel adalah sebagai berikut.  , peluang individu dengan 
status menikah untuk bekerja di sektor pariwisata sebesar 0.461 kali lebih kecil dibandingkan individu 
yang tidak menikah.  , semakin lama seorang individu bersekolah atau dengan kata lain 
setiap tambahan setahun bersekolah maka peluang individu untuk bekerja di sektor pariwisata sebesar 
0.877 kali lebih kecil. , semakin tinggi ratarata sekolah anggota rumah tangga 
maka peluang individu untuk bekerja di sektor pariwisata 1.1 kali lebih besar. , peluang individu 
tinggal di kota bekerja di sektor pariwisata sebesar 0.43 kali lebih kecil dibandingkan tinggal didesa.  
 Hasil perhitungan efek marjinal memberikan temuan bahwa probabilitas ratarata individu bekerja di 
sektor pariwisata adalah sebesar 1,5%. Bagi individu yang tinggal dikota maka probabilitas ratarata 
individu bekerja pada sektor pariwisata di Jawa Tengah sebesar 0.02 persen. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa (1) determinan partisipasi kerja 
individu pada sektor pariwisata di Jawa Tengah ditentukan oleh status perkawinan, lama sekolah individu, 
ratarata sekolah anggota rumah tangga, dan status tempat tinggal desa kota; (2) status pernikahan, lama 
sekolah, dan status tempat tinggal desa kota berhubungan negatif terhadap partisipasi kerja individu pada 
sektor pariwisata; (3) ratarata lama sekolah anggota rumah tangga berhubungan positif terhadap 
partisipasi kerja individu pada sektor pariwisata 

Saran yang dapat diusulkan berdasarkan temuan tersebut, (1) Pemerintah Daerah dapat mulai 
membangun sekolah pariwisata, yang diawali pada kota – kota pendidikan seperti Solo, Semarang, 
Salatiga, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Magelang, atau Cirebon; (2) Pemerintah daerah perlu melakukan 
edukasi kepada masyarakat khususnya yang tinggal di desa tentang pentingnya sektor pariwisata serta 
prospek pariwisata kedepan [4,5,6,7]. 
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KREATIVITAS SISWA SMP DALAM 
MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI 

BERDASARKAN GAYA BELAJAR  
DAN  



Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kreativitas siswa SMP dalam menyelesaikan masalah 
geometri berdasarkan gaya belajar. Penelitian ini dilakukan di SMPK St. Theresa Kupang. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang dibantu dengan tes gaya belajar, tugas 
penyelesaian masalah (TPM), dan pedoman wawancara.

Hasil penelitian ini (1)  Kreativitas siswa dengan gaya belajar  dalam menyelesaikan masalah 
geometri, (a) Kefasihan, ditunjukkan terdapat keberagaman jawaban masalah yang dibuat dengan benar dengan 
membuat banyak bangun yang ukuran berbedabeda; (b) Keluwesan; ditunjukkan dengan menghasilkan cara lain atau 
berbeda dalam menyelesaikan masalah tanpa menggunakan rumus melainkan dengan cara menggunakan salah satu 
bentuk  bangun yang sudah diperoleh sebelumnya, misalnya dengan menggunakan media kertas; (c) Kebaruan; 
ditunjukkan dengan menyelesaikan masalah dengan cara baru yaitu dengan menggambar suatu bentuk bangun datar 
gabungan. (2)  Kreativitas siswa dengan gaya belajar  dalam menyelesaikan masalah geometri, 
(a) Kefasihan; ditunjukkan dengan terdapat keberagaman jawaban masalah yang dibuat dengan benar dengan 
membuat banyak bangun yang ukuran berbedabeda; (b) Keluwesan : tidak mampu  menghasilkan cara lain atau 
berbeda untuk mendapatkan salah satu bentuk  bangun yang sudah diperoleh sebelumnya tanpa menggunakan rumus, 
misalnya dengan menggunakan media kertas; (c) Kebaruan; ditunjukkan dengan menyelesaikan masalah dengan cara 
baru yaitu dengan menggambar suatu bentuk bangun datar gabungan.  

 

I.PENDAHULUAN 
 Matematika merupakan ilmu dasar yang memberikan peranan penting dalam  perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pentingnya peranan matematika bisa dilihat dari manfaat dan kegunaan 
dalam kehidupan seharihari, sehingga matematika perlu diajarkan disemua jenjang pendidikan formal, 
mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 
berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama yang baik.  

Mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis maupun bekerja sama 
sudah lama menjadi fokus dan perhatian pendidik matematika di kelas, karena hal itu berkaitan dengan 
sifat dan karakteristik keilmuan matematika. Tetapi fokus dan perhatian pada upaya meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif dalam matematika jarang atau tidak pernah dikembangkan. Padahal 
kemampuan itu yang sangat diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 
mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 
pasti, dan kompetitif. 

Kreativitas merupakan suatu potensi yang mempengaruhi aktivitas dan perkembangan peserta 
didik sehingga kreativitas merupakan suatu bidang yang sangat menarik untuk dikaji namun cukup rumit 
sehingga menimbulkan berbagai perbedaan. Perbedaanperbedaan ini akan menghasilkan definisi 
kreativitas dengan penekanan yang berbedabeda pula.[1] Asrori (2007;63) mendefinisikan kreativitas 
adalah ciriciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan 
sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karyakarya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu 
karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan 
mencari alternatif pemecahannya melalui caracara berpikiran divergen. 

Guilford (dalam [1] Asrori;61) menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang 
menandai ciriciri seseorang yang kreatif. Lebih lanjut Guilford mengemukakan dua cara berpikir, yaitu 
cara berpikir konvergen dan divergen. Cara berpikir konvergen adalah caracara individu dalam 
memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Sedangkan cara 
berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadapa suatu 
persoalan. Dalam kaitannya dengan kreativitas, Guilford menekankan bahwa orangorang kreatif lebih 
banyak memiliki caracara berpikir divergen daripada konvergen.   
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Kreativitas menurut [9] Munandar (2009), menyatakan bahwa  kemampuan untuk melihat atau 
memikirkan halhal yang luar biasa, tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak 
berhubungan dan mencetuskan solusisolusi baru atau gagasangagasan baru yang menunjukan 
kefasihan, keluwesan, dan orisionalitas dalam berpikir. Ciriciri kreativitas dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu ciri kognitif () dan ciri nonkognitif (). Ciri kognitif dari kreativitas 
terdiri dari orisinalitas, fleksibilitas dan kefasihan. Sedangkan ciri nonkognitif dari kreativitas meliputi 
motivasi, kepribadian, dan sikap kreatif. Kreativitas yang baik meliputi ciri kognitif maupun ciri non 
kognitif merupakan salah satu potensi yang penting untuk dipupuk dan dikembangkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada intinya kreativitas merupakan kemampuan 
seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, berdasarkan informasiinformasi yang diperoleh 
sehingga menghasilkan solusisolusi baru atau gagasangagasan baru. Dengan kreativitas yang 
dimiliki seseorang dapat mewujudkan dirinya sehingga lancar dan luwes dalam berpikir dan dapat 
melihat masalah dari berbagai sudut pandang serta mampu melahirkan banyak gagasan.  

 Dalam kenyataannya, kreativitas siswa dalam matematika belum diperhatikan secara maksimal 
oleh guru terkadang guru hanya memperhatikan hasil akhir dari penyelesaian siswa kondisi seperti ini 
membuat siswa menjadi kurang termotivasi dalam mempelajari matematika sehingga siswa tidak 
mampu mengembangkan kemampuankemampuan yang mereka miliki. Secara umum beberapa 
kendala lain pembelajaran matematika masih relevan dengan strategi pembelajaran tradisional, 
pembelajaran berpusat pada guru    atau juga penggunaan model 
pembelajaran yang tidak menekankan kreativitas, sistem evaluasi yang selama ini digunakan yang 
hanya mengukur prestasi belajar seolaholah belajar matematika hanya menekankan hasil bukan pada 
proses. 

Untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan kreativitas siswa, maka harus diperkenalkan 
dengan masalahmasalah matematika yang menantang dan merangsang siswa untuk berpikir. Hal ini 
bertujuan untuk siswa mampu memahami, merancang,  memecahkan serta menafsirkan solusi yang 
diperoleh berdasarkan informasiinformasi atau pengetahuanpengetahuan yang dimiliki dengan 
demikian dapat mengambil suatu kesimpulan, sehingga dalam menyelesaikan soalsoal yang 
berkaiatan dengan pemecahan masalah strategi yang digunakan siswa juga berbedabeda. 

 Geometri adalah salah satu bagian dalam matematika yang banyak memberikan masalah
masalah yang penyelesaiannya menggunakan berpikir divergen. Oleh karena itu materi geometri 
merupakan salah satu materi matematika yang banyak memberikan ruang untuk melatih dan 
mengembangkan kreativitas. Selain itu geometri juga banyak menekankan berpikir logis. Dalam 
geometri banyak soalsoal yang menantang dan memaksa untuk memunculkan ide kreatif seseorang, 
misalnya dalam mencari ukuran panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang yang luasnya 24cm2. 
Jawaban dari soal tersebut lebih dari satu tergantung pada kemampuan pemfaktoran siswa.  

Geometri membantu siswa dalam menyajikan dan menggambarkan bendabenda geometri  yang 
memuat ideide geometris yang ada disekitarnya, agar siswa mempunyai kemampuan mengamati, 
memahami, memvisualisaikan, menyajikan, menalar, dan mentransformasikan bentukbentuk bangun 
geometri yang terdapat pada ruang dua dan tiga dimensi dan dapat diaplikasikan untuk memahami 
materi matematika ataupun geometri di jenjang yang lebih tinggi. 

Dalam penelitian ini kreativitas akan dideskripsikan atau ditelusuri berdasarkan dua aspek yaitu 
aspek produk dan aspek proses. Penelusuran kreativitas berdasarkan dua aspek ini lebih dimungkinkan 
karena hal ini berkaitan dengan aspek kognitif yang dapat langsung ditemukan melalui hasil pekerjaan 
siswa dan pengungkapan ide mereka secara lisan. Indikator penelusuran aspek tersebut adalah 
kefasihan (), keluwesan , serta kebaruan (). Selain itu kreativitas juga 
dideskripsikan berdasarkan gaya belajar  siswa. Setiap siswa tentu mempunyai cara tersendiri untuk 
memahami suatu informasi.  

Perbedaan gaya belajar dari masingmasing siswa dapat mempengaruhi pemahaman mereka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka 
yang dominan, saat mengerjakan tugas akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila 
mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka([6] Gunawan 2004). 
Selanjutnya Gunawan mengatakan gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam melakukan 
kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. 

Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk membuktikan bahwa ternyata siswa memiliki 
cara belajar yang berbedabeda. Terdapat sebagian siswa yang merasa lebih efektif dan lebih baik jika 
mereka belajar lebih banyak mendengarkan, siswa lain merasa lebih baik dengan membaca dan 
bahkan ada yang merasa bahwa hasilnya akan optimal jika belajar langsung dengan mempraktekkan 
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apa yang dipelajari. Cara terbaik yang digunakan oleh seseorang untuk menerima, memproses dan 
memahami informasi yang ada dikenal dengan gaya belajar.  

[19]Susilo (2006) membagi gaya belajar menjadi enam yaitu: (1) Kolaboratifindependen, (2) 
tectikelverbal, (3) persepsi konkretanalisa abstrak, (4) auditorivisual, (5) terstrukturtidak 
tersrtuktur, dan (6) sprintermaraton. Dari keenam gaya belajar tesebut dalam penelitian ini peneliti 
memilih gaya belajar  yang selanjutnya menurut [14]Silverman (2000), dijelaskan 
melalui gaya belajar  dan  karena kedua gaya belajar tersebut 
mempunyai perbedaan khusus dalam memahami suatu materi pembelajaran. Dimana siswa dengan 
gaya belajar  harus memilih gambaran umum dari materi pembelajaran yang diberikan 
sebelum mempelajari detaildemi detail, sehingga mereka tidak bisa belajar melalui tahap demi tahap 
atau melalui pemvisualisasian dari keseluruhan konsep yang diajarkan dan diikuti dengan 
kemampauan persepsi pandang ruang atau dimensi. Sedangkan siswa dengan gaya belajar 
 belajar secara bertahap mulai dari yang sederhana hingga yang rumit dan mengandalkan 
pendengaran untuk bisa memahami sekaligus mengingatnya tanpa pemvisualisasian dari keseluruhan 
konsep yang diajarkan.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka gaya belajar  dan  sangat 
terkait dengan materi geometri karena materi geometri merupakan salah satu materi matematika yang 
banyak memberikan ruang untuk melatih dan mengembangkan kemampuan mengamati, 
memvisualisaikan, menyajikan, menalar, dan mentransformasikan bentukbentuk bangun geometri 
yang terdapat pada ruang dua dan tiga dimensi sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Oleh 
karena itu dalam mempelajari materi geometri perlu diperhatikan gaya belajar dari masingmasing 
siswa  karena  banyak memberikan ruang untuk melatih dan mengembangkan kreativitas. 

Dengan demikian subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII. Alasan mengapa 
dalam penelitian ini sebagai subjek adalah siswa SMP kelas VIII. Secara umum siswa kelas VIII SMP 
telah memasuki usia 11 atau 12 tahun ke atas. Menurut Piaget siswa pada usia sekitar 11 atau 12 tahun 
ke atas memasuki tahap operasional formal. Pada tahap ini anak sudah dapat membayangkan masalah 
dalam pikirannya dan mengembangkan hipotesis secara logis. [16]Siswono (2007) menjelaskan 
bahwa siswa yang berada pada tahap operasional formal, bisa berpikir lebih abstrak untuk 
menghasilkan jawabanjawaban kreatif. Sehingga dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Kreativitas Siswa SMP dalam Menyelesaikan 
Masalah Geometri Berdasarkan Gaya Belajar  dan ”. 

 
II.METODE PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kreativitas siswa SMP dalam menyelesaikan 
masalah geometri berdasarkangaya belajar dan . Berdasarkan hal 
tersebut penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan analisis data 
menggunakan pendekatan kulaitatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah  siswa kelas VIII SMPK St. Theresa Kupang. Pemilihan 
subjek untuk menentukan siswa yang memiliki gaya belajardan  
dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes gaya belajar yang terdiri dari 18 pertanyaan.  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Karena dalam penelitian ini peneliti 
berperan dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengintrepetasikan data. Instrumen pendukung 
dalam penelitian ini meliputi; Instrumen gaya belajar, Tes Kemampuan Matematika, Tugas 
Penyelesaian Masalah atau TPM dan Pedoman wawancara 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes dan metode wawancara. 
Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengecekkan keabsahan data dengan melakukan 
triangulasi. Peneliti mengambil  data dari subjek penelitian yang sama pada waktu yang berbeda. Jika 
data yang didapat sudah konsisten (banyak kesamaan) atau konstan maka data soal tugas penyelesaian 
masalah matematika serta wawancara dikatakan valid. Jika belum maka peneliti mengambil data lagi 
di waktu yang berbeda dari sebelumnya dan dibandingkan dengan datadata sebelumnya, data yang 
konsisten dengan data yang terakhir diambil adalah data yang valid. 

Selanjutnya setelah data valid, maka dilakukan analisis data yang mencakup reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Kreativitas siswa dengan gaya belajar  dalam menyelesaikan masalah geometri. 

1.) Pemaparan Data untuk Aspek Kefasihan pada TPM I. 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar  (VS) terhadap TPM 

I: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis VS pada TPM I diperoleh 3 jawaban. Selanjutnya dilakukan 
wawancara mengenai hasil pekerjaan VS tersebut untuk mengetahui aspek kefasih. Adapun 
cuplikan wawancara sebagai berikut: 

 
PS    116 Kalau begitu, bentuk taman yang digambarkan apaapa saja? 
VS   116 
PS    117 Bagaimana cara mendapatkan 3 bentuk gambar tersebut beserta ukurannya? 

Tolong jelaskan. 
VS   117        

       

        
   


PS    118 Oke,,,apakah  ada ide gambar lain yang belum dituangkan atau digambarkan di 
lembar jawaban kamu?   

VS   118 . 
PS    119 Kirakira bangun apa saja? 
VS   119  
PS    120 Bagaimana, bangun apa yang digambarkan? 
VS   120  
PS    121 Bagaimana cara mendapatkan kedua bangun tersebut? 
VS   121 
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2.) Pemaparan Data untuk Aspek Keluwesan pada TPM I 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar  terhadap TPM I: 

 




 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis VS pada TPM I diperoleh satu jawaban. Selanjutnya dilakukan 
wawancara mengenai hasil pekerjaan VS tersebut untuk mengetahui aspek keluwesan. Adapun 
cuplikan wawancara sebagai berikut: 

PV  128 Nah...tadikan kamu sudah menggambarkan  beberapa bentuk bangun dengan 
menggunakan rumus keliling. Apakah kamu bisa menghasilkan cara lain untuk 
mendapatkan salah satu bangun yang sudah didapatkan tadi, tanpa menggunakan 
rumus keliling?  

VS  128  
PV  129 Begini maksud bapak, misalnya bapak mempunyai selembar kertas berbentuk 

persegipanjang yang kelilingnya 24m, kemudian bapak memotongan kertas 
tersebut selanjutnya memindahmindah ukuran yang diketahui sehingga 
membentuk bangun yang diinginkan dengan keliling 24m atau membagi keliling 
yang diketahui dengan bilangan tertentu kemudian baru menggambarkannnya, 
kirakira bisa tidak? 

VS  129  
PV  130 Bagaimana bisa? 
VS  130  
PV  131 Berapa ukurannya? 
VS  131  
PV  132 Bagaimana cara kamu mendapatkan ukuran tersebut? 
VS  132           


      
. 

PV  133 Nah menurut kamu apakah cara tersebut merupakan cara yang  berbeda atau 
belum terpikirkan sebelumnya?  

VS  133  
PV  134 Alasannya kenapa? 
VS  134          

 
 

3.) Pemaparan Data untuk Aspek Kebaruan pada TPM I 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar terhadap TPM 

I: 
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Berdasarkan hasil tes tertulis VS pada TPM I diperoleh satu jawaban. Selanjutnya 
dilakukan wawancara mengenai hasil pekerjaan VS tersebut untuk mengetahui aspek kebaruan. 
Adapun cuplikan wawancara sebagai berikut: 
PV   122 Oke, selain bangunbangun yang sudah digambarkan tadi apakah kamu bisa 

menggambar bangun gabungan? 
VS   122  
PV   123 Oke,..silahkan menggambar. 
VS   123  
PV   124 Bangun gabungan apa yang digambarakan? 
VS   124  
PV   125 Berapa ukurannya? 
VS   125  
PV   126 Bagaimana carakamu menentukan ukuran bangun tersebut?  
VS   126 


         
. 

PV   127 Oke,,, coba perhatikan lagi lembar jawaban kamu. Apakah kamu sudah yakin 
dengan jawaban kamu?? 

VS   127  
 

 
Berdasarkan hasil wawancara dari hasil pekerjaan dari subjek dengan gaya belajar 

memenuhi tiga indikator kreativitas yakni kefasihan, keluwesan dan kebaruan. 
Subjek mampu membuat banyak bangun dengan ukuran yang berbeda serta menggunakan rumus 
keliling dan luas dari tiaptiap bangun tersebut, subjek menghasilkan ide gambar lain dalam 
menyelesaika masalah tersebut, subjek menentukan keliling dan luas dari ide gambar tersebut 
berdasarkan proses yang telah diperoleh sebelumnya. Subjek menghasilkan cara lain yang 
berbeda untuk mendapatkan salah satu bangun yang sudah didapatkan, tanpa menggunakan 
rumus. Kemudian subjek mampu menyelesaikan masalah dengan cara baru yaitu dengan 
menggambar suatu bentuk bangun datar gabungan. Subjek menentukan sisi dari tiaptiap bangun 
yang telah diperoleh kemudian menggunakan rumus untuk memperoleh keliling dan luas dari 
bangun tersebut. 

 
2. Kreativitas siswa dengan gaya belajar  dalam menyelesaikan masalah geometri. 

 Pemaparan Data untuk Aspek Kefasihan pada TPM I 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar (AS) terhadap 

TPM I: 
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Berdasarkan hasil tes tertulis VS pada TPM I diperoleh satu jawaban. Selanjutnya 
dilakukan wawancara mengenai hasil pekerjaan VS tersebut untuk mengetahui aspek kebaruan. 
Adapun cuplikan wawancara sebagai berikut: 
PV   122 Oke, selain bangunbangun yang sudah digambarkan tadi apakah kamu bisa 

menggambar bangun gabungan? 
VS   122  
PV   123 Oke,..silahkan menggambar. 
VS   123  
PV   124 Bangun gabungan apa yang digambarakan? 
VS   124  
PV   125 Berapa ukurannya? 
VS   125  
PV   126 Bagaimana carakamu menentukan ukuran bangun tersebut?  
VS   126 


         
. 

PV   127 Oke,,, coba perhatikan lagi lembar jawaban kamu. Apakah kamu sudah yakin 
dengan jawaban kamu?? 

VS   127  
 

 
Berdasarkan hasil wawancara dari hasil pekerjaan dari subjek dengan gaya belajar 

memenuhi tiga indikator kreativitas yakni kefasihan, keluwesan dan kebaruan. 
Subjek mampu membuat banyak bangun dengan ukuran yang berbeda serta menggunakan rumus 
keliling dan luas dari tiaptiap bangun tersebut, subjek menghasilkan ide gambar lain dalam 
menyelesaika masalah tersebut, subjek menentukan keliling dan luas dari ide gambar tersebut 
berdasarkan proses yang telah diperoleh sebelumnya. Subjek menghasilkan cara lain yang 
berbeda untuk mendapatkan salah satu bangun yang sudah didapatkan, tanpa menggunakan 
rumus. Kemudian subjek mampu menyelesaikan masalah dengan cara baru yaitu dengan 
menggambar suatu bentuk bangun datar gabungan. Subjek menentukan sisi dari tiaptiap bangun 
yang telah diperoleh kemudian menggunakan rumus untuk memperoleh keliling dan luas dari 
bangun tersebut. 

 
2. Kreativitas siswa dengan gaya belajar  dalam menyelesaikan masalah geometri. 

 Pemaparan Data untuk Aspek Kefasihan pada TPM I 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar (AS) terhadap 

TPM I: 


 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis AS pada TPM I diperoleh 3 jawaban. Selanjutnya dilakukan 
wawancara mengenai hasil pekerjaan AS tersebut untuk mengetahui aspek kefasihan. Adapun 
cuplikan wawancara sebagai berikut: 

PA 111  Apa yang diminta dari soal (a)? 
AS 111 

. 
PA 112 Oke,,,Bagaimana cara kamu mendapatkan bentuk gambar taman 

bunga yang berbedabeda tersebut? Coba jelaskan prosesnya seperti 
apa? 

AS 112        

   L =  
 32 =  
 32 = 22 
2 = 16 
 = √16 
= 4m 

 = 2 () 
                     = 2 (8 + 4) 
                     = 2(12) 
                     = 24  

PA 114 Kalau begitu, bentuk taman yang digambarkan apaapa saja? 
AS114   
PA 115 Bagaimana cara mendapatkan 3 bentuk gambar tersebut beserta 

ukurannya? Tolong  jelaskan. 
AS115      
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PA 116 Oke, apakah  ada ide gambar lain yang belum dituangkan atau 
digambarkan di lembar jawaban kamu?   

AS 116  . 
PA 117  Kirakira bangun apa saja? 
AS117  () 
PA 118  Bagaimana, bangun apa yang digambarkan? 
AS 118   
PA 119 Bagaimana cara mendapatkan kedua bangun tersebut? 
AS 119         

      



 

  Pemaparan Data untuk Aspek Keluwesan pada TPM I. 
Data tertulis AS sebagai jawaban pada masalah yang pertama tidak ada untuk itu perlu 

dilakukan konfirmasi dengan wawancara. Berikut petikan wawancara. 
PA 126 Nah..tadikan kamu sudah menggambarkan  beberapa bentuk bangun dengan 

menggunakan rumus keliling. Apakah kamu bisa menghasilkan cara lain yang 
berbeda untuk mendapatkan salah satu bangun yang sudah kamu dapatkan 
tadi, tanpa menggunakan rumus keliling?   

AS 126 () . 
PA127 Begini maksud bapak, misalnya bapak mempunyai selembar kertas berbentuk 

persegipanjang yang kelilingnya 24m, kemudian bapak memotongan kertas 
tersebut selanjutnya memindahmindah ukuran persegipanjang yang diketahui 
sehingga membentuk bangun yang diinginkan dengan keliling 24m atau 
membagi keliling yang diketahui dengan bilangan tertentu kemudian baru 
menggambarkannnya, kirakira bisa tidak? 

AS 127 (. 

 Pemaparan Data untuk Aspek Kebaruan pada TPM I 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar  terhadap 

TPM I. 
 

 
 
Berdasarkan hasil tes tertulis AS pada TPM I diperoleh satu jawaban. Selanjutnya dilakukan 

wawancara mengenai hasil pekerjaan AS tersebut untuk mengetahui aspek kebaruan. Adapun 
cuplikan wawancara sebagai berikut: 
PA 120 Oke, selain bangunbangun yang sudah kamu gambarkan tadi apakah  kamu 

bisa menggambar bangun gabungan? 
AS 120  () . 
PA 121  Oke,..silahkan menggambar. 
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PA 116 Oke, apakah  ada ide gambar lain yang belum dituangkan atau 
digambarkan di lembar jawaban kamu?   

AS 116  . 
PA 117  Kirakira bangun apa saja? 
AS117  () 
PA 118  Bagaimana, bangun apa yang digambarkan? 
AS 118   
PA 119 Bagaimana cara mendapatkan kedua bangun tersebut? 
AS 119         

      



 

  Pemaparan Data untuk Aspek Keluwesan pada TPM I. 
Data tertulis AS sebagai jawaban pada masalah yang pertama tidak ada untuk itu perlu 

dilakukan konfirmasi dengan wawancara. Berikut petikan wawancara. 
PA 126 Nah..tadikan kamu sudah menggambarkan  beberapa bentuk bangun dengan 

menggunakan rumus keliling. Apakah kamu bisa menghasilkan cara lain yang 
berbeda untuk mendapatkan salah satu bangun yang sudah kamu dapatkan 
tadi, tanpa menggunakan rumus keliling?   

AS 126 () . 
PA127 Begini maksud bapak, misalnya bapak mempunyai selembar kertas berbentuk 

persegipanjang yang kelilingnya 24m, kemudian bapak memotongan kertas 
tersebut selanjutnya memindahmindah ukuran persegipanjang yang diketahui 
sehingga membentuk bangun yang diinginkan dengan keliling 24m atau 
membagi keliling yang diketahui dengan bilangan tertentu kemudian baru 
menggambarkannnya, kirakira bisa tidak? 

AS 127 (. 

 Pemaparan Data untuk Aspek Kebaruan pada TPM I 
Berikut ini adalah hasil tes tertulis subjek dengan gaya belajar  terhadap 

TPM I. 
 

 
 
Berdasarkan hasil tes tertulis AS pada TPM I diperoleh satu jawaban. Selanjutnya dilakukan 

wawancara mengenai hasil pekerjaan AS tersebut untuk mengetahui aspek kebaruan. Adapun 
cuplikan wawancara sebagai berikut: 
PA 120 Oke, selain bangunbangun yang sudah kamu gambarkan tadi apakah  kamu 

bisa menggambar bangun gabungan? 
AS 120  () . 
PA 121  Oke,..silahkan menggambar. 

 

AS 121  () 
PA 122  Bangun gabungan apa yang kamu gambarakan? 
AS 122 () 
PA 123  Berapa ukurannya? 
AS 123 
PA 124  Bagaimana cara menentukan ukuran bangun tersebut?  
AS 124 

        
 

Berdasarkan hasil wawancara dari hasil pekerjaan dari Subjek dengan gaya belajar 
 memenuhi dua aspek kreativitas yakni kefasihan dan kebaruan. Aspek 
keluwesan tidak terpenuhi karena siswa tidak bisa menghasilkan cara lain yang berbeda dalam 
menyelesaikan masalah geometri. Subjek  mampu membuat banyak bangun 
dengan ukuran yang berbeda dengan menggunakan rumus dari tiaptiap bangun tersebut, subjek 
mampu menghasilkan ide gambar lain dalam menyelesaika masalah tersebut, selanjutnya 
menentukan keliling dan luas dari ide gambar tersebut berdasarkan proses yang telah diperoleh 
sebelumnya. Kemudian subjek mampu menyelesaikan masalah dengan cara baru yaitu dengan 
menggambar suatu bentuk bangun datar gabungan. Subjek menentukan sisi dari tiaptiap bangun 
yang telah diperoleh kemudian menggunakan rumus untuk memperoleh keliling dan luas dari 
bangun tersebut. 

IV.SIMPULAN DAN SARAN 


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kreativitas siswa dengan gaya belajar  
dalam menyelesaikan masalah geometri, mencakup (a) Kefasihan: Subjek membuat banyak bangun 
dengan ukuran yang berbedabeda, serta mampu menghasilkan ide gambar lain dalam menyelesaikan 
masalah. Dengan demikian subjek memenuhi indikator dari aspek kefasihan yang mengacu pada 
keberagaman jawaban masalah yang dibuat siswa dengan benar. (b) Keluwesan: Subjek  
menghasilkan cara lain untuk mendapatkan salah satu bentuk  bangun yang sudah diperoleh 
sebelumnya, misalnya dengan menggunakan media kertas.Dengan demikian subjek memenuhi 
indikator dari aspek keluwesan yang mengacu padakemampuan siswa dalam memberikan jawaban 
dengan mengubah cara penyelesaian dari satu cara ke cara yang lain dalam merespon perintah. (c) 
Kebaruan: Subjek menyelesaikan masalah dengan cara baru yaitu dengan menggambar suatu bentuk 
bangun datar gabungan.Dengan demikian subjek memenuhi indikator dari aspek kebaruan yang 
mengacu pada kemampuan siswa menjawab masalah dengan merancang teknik/cara baru dan 
berlainanatau “ tidak biasa” digunakan siswa pada tingkat pengetahuannya. (2) Kreativitas siswa 
dengan gaya belajar   dalam menyelesaikan masalah geometri, mencakup (a) 
Kefasihan: Subjek membuat banyak bangun dengan ukuran yang berbedabeda, serta mampu 
menghasilkan ide gambar lain dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian subjek memenuhi 
indikator dari aspek kefasihan yang mengacu pada keberagaman jawaban masalah yang dibuat siswa 
dengan benar.(b) Keluwesan: Subjek tidak mampu  menghasilkan cara lain untuk mendapatkan salah 
satu bentuk  bangun yang sudah diperoleh sebelumnya tanpa menggunakan rumus, misalnya dengan 
menggunakan media kertas. Dengan demikian subjek tidak  memenuhi indikator dari aspek keluwesan 
yang mengacu padakemampuan siswa dalam memberikan jawaban dengan mengubah cara 
penyelesaian dari satu cara ke cara yang lain dalam merespon perintah. (b) Kebaruan: Subjek 
menyelesaikan masalah dengan cara baru yaitu dengan menggambar suatu bentuk bangun datar 
gabungan.Dengan demikian subjek memenuhi indikator dari aspek kebaruan yang mengacu pada 
kemampuan siswa menjawab masalah dengan merancang teknik/cara baru dan berlainanatau “ tidak 
biasa” digunakan siswa pada tingkat pengetahuannya. 


Dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu (1) Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada perbedaan kreativitas siswa yang bergaya belajar dan 
 dalam menyelesaikan masalah geometri, yaitu siswa dengan gaya belajar 
mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dengan cara tahap demi tahap untuk 
memperoleh solusi penyelesaian yang lebih mudah. sedangkansubjek dengan gaya belajar 
 tidak melalui tahap pertahap tetapi dapat dengan mudah menemukan solusi permasalahan 
sesuai dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada guru agar dalam 
memberikan penjelasan mengenai suatu materi menerapkan berbagai variasi metode mengajar yang 
mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa sehingga siswa dapat menyerap materi yang diberikan. 
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(2) Perlu dioptimalkan kemampuan kreatif siswa dengan pembelajaran ataumasalahmasalah yang 
menantang dan menumbuhkan kreativitas dari parasiswa. (3) Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
dengan memperhatikan kelemahankelemahan yang ada dalam penelitian ini sehingga diperoleh hasil 
yang optimal. 
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(2) Perlu dioptimalkan kemampuan kreatif siswa dengan pembelajaran ataumasalahmasalah yang 
menantang dan menumbuhkan kreativitas dari parasiswa. (3) Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
dengan memperhatikan kelemahankelemahan yang ada dalam penelitian ini sehingga diperoleh hasil 
yang optimal. 
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan Lembar Kegiatan Siswa 
Bercirikan Strategi Generatif dengan Pembelajaran PMII pada tahap  dan 
. Objek penelitian adalah guru, siswa, dan sumber belajar. Berdasakan hasil 
observasi diperoleh bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 
adalah sumber belajar. Dalam penelitian ini akan dibahas proses tahap  dan 
 dari metode pengembangan 4D pada pengembangan sumber belajar yang 
akan dibuat. Hasil dari studi pendahuluan adalah desain awal Lembar kegiatan siswa 
bercirikan strategi generatif dengan pembelajaran PMII sebelum dikembangkan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa desain LKS terdiri dari 
judul LKS, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, isi LKS dan penilaian. Kegiatan pada 
LKS terdiri dari 4 tahap yaitu pendahuluan, pemfokusan, tantangan, dan penerapan. 
Pada tahap pendahuluan terdapat tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 yaitu kegiatan 
mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari siswa.  Pada tahap 
pemfokusan yaitu kegiatan menemukan prinsip atau konsep dalam matematika. Tahap 
tantangan yaitu mempresentasikan hasil temuan yang diperoleh pada tahap 
pemfokusan. Tahap penerapan konsep yaitu pengerjaan latihan sesuai dengan konsep 
dan prinsip yang sudah ditemukan. Penilaian dilakukan oleh  untuk menilai 
kinerja  selama proses pembelajaran



I. PENDAHULUAN 
Hasil UN tahun 2015 yaitu sebanyak 41.975 dari 588.598 peserta Ujian Nasional (UN) 2015 tingkat 

SMP/MTs seJawa Timur memiliki nilai antara 40 hingga 55 atau di bawah standar [1]. Hal ini berarti 
pengajaran dan pembelajaran dibeberapa disiplin ilmu masih kurang memuaskan. Ada 3 hal yang 
menyebabkan pengajaran dan pembelajaran kurang memuaskan [12] yaitu 1)Pendidikan kurang sesuai 
dengan kebutuhan dan fakta yang ada, 2) metodologi, strategi, dan teknik yang kurang sesuai dengan 
materi, dan 3) sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran masih kurang. Berbicara tentang 
sarana dan prasarana pembelajaran sangat erat kaitannya dengan sumber belajar. Sumber belajar adalah 
segala sesuatu (bisa berupa benda, data, fakta, ide, orang dan lain sebagainya) yang bisa menimbulkan 
proses belajar. Salah satu bagian dari sumber belajar adalah bahan ajar [10]. Selanjutnya bahan ajar adalah 
bahanbahan materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam 
proses pembelajaran, misalnya buku pelajaran, modul,  lembar kegiatan siswa, brosur, foto atau 
gambar dan sebagainya [9]. 
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 Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh informasi tentang situasi dan kondisi 
pembelajaran matematika di SMPN 2 Malang khususnya pada kelas VIII. Kegiatan pembelajaran yang 
digunakan guru cukup bagus seperti menggunakan metode diskusi kelompok, diskusi kelas dan tanya 
jawab dan lain sebagainya. Sumber belajar yang digunakan adalah buku paket kurikulum 2013. Buku 
paket kurikulum 2013 sudah bagus, namun ada beberapa kegiatannya yang langsung memberitahu siswa 
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tentang suatu prinsip dalam matematika (kegiatan dapat dilihat pada bagian pembahasan). Hal ini 
bertentangan dengan teori konstruktivis. Teori konstruktivis dalam pembelajaran yaitu masingmasing 
pembelajar harus menemukan dan mengubah informasi yang rumit jika mereka ingin menjadikannya 
miliknya sendiri [13]. Jadi sebaiknya siswa sendirilah yang menemukan konsep dan prinsip dalam belajar 
matematika. Guru bisa memberikan beberapa aktivitas yang menuntun siswa untuk menemukan konsep 
dan prinsip. Oleh karena itu, disamping menggunakan buku paket sebaiknya guru juga menyediakan 
referensi lain yang bisa digunakan bersamaan dengan buku paket, seperti lembar kegiatan siswa.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru matematika SMPN 2 Malang, diperoleh informasi 
bahwa kesulitan yang sering dirasakan siswa dalam belajar matematika yaitu pada materi bangun ruang 
sisi datar. Kesulitan siswa lebih terlihat dalam menentukan luas permukaan limas yang alasnya persegi 
panjang. Siswa kurang mampu membedakan antara tinggi limas dengan tinggi segitiga. Sehingga siswa 
cendrung salah  dalam menentukan luas segitiga tersebut. [7] Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 
guru untuk meminimalisasi kesalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu (a) perlunya kemampuan 
guru dalam mengaitkan konsep, prinsip serta keterampilan dalam pengalaman  seharihari siswa yang 
diperoleh dari alam sekitarnya, (b) guru melibatkan siswa dalam membuat generalisasi atau menuntun 
siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan sifatsifat khas dari suatu situasi yang diberikan. Jadi 
dalam membahas materi baru, sebaiknya guru mengarahkan dan melibatkan siswa membuat generalisasi 
mengenai materi yang dipelajari dengan cara menghubungkan dengan materimateri lain yang sudah 
dipelajari siswa. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan di kelas terlihat cara belajar siswa yang lebih suka 
berdiskusi dan bekerja sama dengan temannya ketika menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Mereka 
beranggapan bahwa kalau dikerjakan bersama teman akan terasa lebih mudah, tetapi kalau dikerjakan 
sendiri akan terasa sulit dan kadang tidak bisa sama sekali. Berdasarkan uraian di atas,  maka sebaiknya 
dibuat sebuah bahan ajar yang sesuai dengan teori konstruktivis dan mendukung cara belajar dan 
karakteristik siswa. Salah satu bahan ajar yang bisa dibuat yaitu Lembar Kegiatan Siswa Bercirikan 
Strategi Generatif dengan Pembelajaran  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) adalah lembaranlembaran berisi tugas yang harus dikerjakan peserta 
didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkahlangkah untuk menyelesaikan suatu 
tugas[4]. LKS merupakan sarana untuk membantu siswa dalam menambah informasi tentang materi yang 
dipelajari melalui kegiatan belajar yang sistematis[18]. Jadi LKS merupakan sarana yang dapat membantu 
siswa untuk menambah informasi mengenai suatu materi yang berupa  lembaran berisi tugas, kegiatan, 
petunjuk atau langkahlangkah dalam mengerjakan sesuatu. 

Pembelajaran generatif memiliki landasan teoretik yang berakar pada teoriteori belajar 
konstruktivisme mengenai belajar dan pembelajaran [8]. Inti dari teori kontruktivis dalam pembelajaran 
adalah gagasan bahwa masingmasing pebelajar harus menemukan dan mengubah informasi yang rumit 
jika mereka ingin menjadikannya miliknya sendiri[13]. Hal ini berarti dalam pembelajarannya guru tidak 
boleh hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswalah yang harus membangun pengetahuan 
dalam pikirannya sendiri. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa menemukan atau menerapkan 
gagasan mereka sendiri.  

Strategi pembelajaran generatif merupakan suatu cara  belajar  yang dalam tahaptahap 
pembelajarannya siswa membangun pengetahuan baru berdasarkankan pengalaman atau pengetahuan yang 
telah dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wittrock [11]pembelajaran generatif adalah proses 
membentuk link antara pengetahuan yang baru diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya yang telah 
didapat. Selain itu Claver dan Klahr [13] juga menambahkan bahwa untuk menyiapkan siswa mempelajari 
bahan baru dapat dilakukan dengan mengingatkan mereka tentang apa yang telah mereka ketahui, 
mengajukan pertanyaan, dan mengaitkan dengan informasi baru.  

Langkahlangkah pembelajaran generatif menurut Osborne dan Cosgrove [17] sebagai berikut: 
  

Untuk melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan, ide atau konsepsi awal yang diperoleh dari 
pengalaman sehariharinya atau diperoleh dari pembelajaran pada tingkat kelas sebelumnya. Hal ini 
bisa dilakukan guru dengan cara memberikan stimulus berupa beberapa aktifitas  atau tugastugas 
seperti melalui demonstrasi atau penelusuran terhadap suatu permasalahan yang dapat menunjukkan 
data dan fakta yang terkait dengan konsepsi yang dipelajari. 

Selanjutnya guru  mengidentifikasi konsepsi siswa mengenai materi pelajaran tersebut. Konsepsi 
siswa akan menjadi dugaan atau hipotesis. Dugaan atau hipotesis ini, sebaiknya ditulis di papan tulis 
atau pada lembar kegiatan siswa. Konsepsi siswa ini ada yang benar dan mungkin ada yang salah. 
Namun demikian guru pada saat itu sebaiknya tidak memberikan makna menyalahkan atau 
membenarkan. 
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 Pemfokusan 
Pada tahap ini siswa melakukan pengujian dari hipotesis atau dugaan melalui kegiatan 

laboratorium atau dalam model pembelajaran lain (kerja kelompok). Pada tahap ini guru bertugas 
sebagai fasilisator yang menyangkut kebutuhan sumber, memberi bimbingan, dan arahan. Tugas
tugas pembelajaran yang disusun atau dibuat guru hendaknya tidak seratus persen merupakan 
petunjuk atau langkahlangkah kerja, tetapi tugastugas haruslah memberikan kemungkinan siswa 
beraktivitas sesuai caranya sendiri atau cara yang diinginkannya. Penyelesaian tugastugas tersebut 
dapat dilakukan secara kelompok 2 atau sampai 4 siswa. Pengelompokan siswa dapat dilakukan 
pada tingkatan yang berbeda sehingga  akan mendorong terjadinya diskusi[16].   

  
Setelah siswa memperoleh kesimpulan dari pengujian pada tahap pemfokusan dan menuliskan 

dalam lembar kerja, selanjutnya siswa diminta mempresentasikan hasil temuannya melalui diskusi 
kelas. Dalam tahap ini siswa berlatih untuk mengeluarkan ide, kritik, berdebat, menghargai pendapat 
teman, dan menghargai adanya perbedaan antara pendapat teman tersebut. Tugas guru disini adalah 
sebagai moderator dan fasilisator agar jalannya diskusi dapat terarah. Diharapkan pada akhir diskusi 
siswa memperoleh kesimpulan dan pemantapan konsep yang benar 

 
Pada tahap ini, siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep 

barunya atau konsep benar dalam situasi baru yang  berkaitan dengan halhal praktis dalam 
kehidupan seharihari. Contohnya dengan pemberian latihanlatihan soal, dengan adanya latihan soal 
siswa akan semakin memahami konsep secara lebih mendalam dan bermakna. 

 
 (PMII) merupakan  alternatif pengaturan kelas dimana 

siswa bersama dengan siswa lain mengambil peran sebagai pengajar dan yang diajar [5]. PMII juga 
dikenal dengan pembelajaran tutor sebaya[6]. PMII adalah serangkaian cara mengajar yang sistematis 
dimana siswa belajar bersama siswa yang lain dengan tujuan memotivasi siswa bekerja dalam interaksi 
sosial yang positif[14]. Pembelajaran PMII akan meningkatkan tingkah laku positif, akademik dan 
interaksi sosial[3]. Jadi PMII merupakan pengaturan kelas dimana siswa belajar bersama siswa lain 
dengan cara mengambil peran sebagai pengajar dan pembelajar agar meningkatkan interaksi sosial yang 
positif, akademik dan tingkah laku positif. 

Class wide peer tutoring adalah salah satu jenis PMII berpasangan dimana setiap pasangannya adalah 
teman sejawat. Dalam CWPT, siswa dikelompokkan guru berpasangpasangan dengan temanteman 
sekelasnya dan kemudian mengambil peran sebagai tutor dan tutee. Inti dari pembelajaran CWPT 
meliputi pasangan siswa yang bekerja secara bersamasama dan berganti peran sebagai tutee (siswa) dan 
tutor (menyediakan petunjukpetunjuk dan umpan balik/ penilaian)[2]. Ciri khas dari CWPT adalah 
semua kelompok tutor sebaya dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian secara khusus diajari tentang 
bagaimana mengajar satu sama lain sehingga tutee ( siswa yang diajar) bisa merasakan manfaat 
pengajaran satusatu dan bisa memberi timbal balik dalam separuh waktu setengahnya[5]. Jadi metode 
CWPT merupakan prosedur pengajaran dimana siswa belajar berpasangpasangan dan mengambil peran 
sebagai tutor dan tutee secara bergantian untuk belajar satu sama lain, sehingga siswa bisa merasakan 
manfaat belajar satusatu 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas,  maka LKS yang akan dirancang adalah LKS yang kegiatan
kegiatannya memuat tahapantahapan strategi generatif dan pengerjaan LKS dilakukan secara berpasang
pasangan berdasarkan aturan  tipe . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
proses pengembangan LKS bercirikan strategi generatif dengan pembelajaran  setelah melalui proses 
 dan .  Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang proses 
pengembangan LKS bercirikan strategi generatif dengan pembelajaran  pada tahap  dan 
. Setelah melalui proses  dan  akan diketahui bentuk desain LKS bercirikan strategi 
generatif dengan pembelajaran . Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru 
matematika dalam membuat bahan ajar dan memberikan sumbangan pikiran atau tulisan sebagai bahan 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

II. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 

Thiagarajan, Semmel dan Semmel[15]. Objek penelitian ini adalah guru matematika, siswa kelas VIII dan 
IX dan sumber belajar yang digunakan  di SMPN 2 Malang,. Tahaptahap penelitian ini adalah tahapan 
model pengembangan Thiagarajan, Semmel dan Semme. Namun dalam penelitian ini hanya dilakukan 
sampai tahap . Tahap  terdiri dari analisis awal akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis 
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konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Tahap  terdiri dari penyusunan tes, pemilihan media, 
pemilihan format, dan perancangan awal. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara guru, pedoman 
wawancara siswa, tes siswa, sumber belajar. Teknik analis data yang dilakukan adalah analisis data 
kualitatif  dan data kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data hasil pengamatan 
pembelajaran di kelas, wawancara guru dan siswa. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis 
data hasil tes siswa 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru diperoleh informasi yaitu a) metode pembelajaran yang 
digunakan seperti metode diskusi kelompok, diskusi kelas, tanya jawab dan lain sebagainya, b) dalam 
proses pembelajaran guru tersebut tidak menggunakan bahan ajar lain kecuali buku paket 2013, c) 
kesulitan siswa yang paling domininan terlihat pada materi bangun ruang sisi datar yaitu dalam 
menentukan luas permukaan limas yang alasnya persegi panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa siswa diperoleh informasi bahwa siswa lebih suka berdiskusi dan mengerjakan latihan bersama 
temannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang malu bertanya kepada guru, mereka lebih berani 
bertanya kepda teman mereka dari pada bertanya langsung ke guru. Selanjutnya saat mengerjakan latihan 
atau tugastugas yang diberikan guru, mereka mengerjakan bersama temannya,  mereka beranggapan 
bahwa kalau dikerjakan bersama teman akan terasa lebih mudah, tetapi kalau diselesaikan sendiri terasa 
sulit dan kadang tidak bisa. 

Berdasarkan hasil tes diperoleh informasi bahwa lebih dari separuh siswa yang mengerjakan soal tes 
salah dalam menentukan luas segitiga pada bidang tegak limas. 

Jawaban siswa 1    Jawaban siswa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Gambar 1. Contoh jawaban siswa 
 
Pada jawaban siswa 1, dalam menentukan luas segitiga pada sisi tegak limas, siswa beranggapan tinggi 
limas sama dengan tinggi segitiga. Sedangkan siswa 2 beranggapan bahwa tinggi segitiga pada ∆TQR 
sama dengan tinggi segitiga pada ∆PTQ padahal alas kedua segitiga tersebut jelas  berbeda. Kemudian 
siswa 2 juga kurang paham mengenai sisi dan titik sudut pada bangun ruang. 

Buku paket yang digunakan adalah buku paket kurikulum 2013. Dibeberapa kegiatan dalam buku 
paket ada kegiatan yang kurang sesuai dengan teori kontruktivis. Gambar 2 menjelaskan kegiatan yang 
kurang sesuai dengan teori konstruktivis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Menentukan Luas Permukaan Prisma 
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salah dalam menentukan luas segitiga pada bidang tegak limas. 

Jawaban siswa 1    Jawaban siswa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Gambar 1. Contoh jawaban siswa 
 
Pada jawaban siswa 1, dalam menentukan luas segitiga pada sisi tegak limas, siswa beranggapan tinggi 
limas sama dengan tinggi segitiga. Sedangkan siswa 2 beranggapan bahwa tinggi segitiga pada ∆TQR 
sama dengan tinggi segitiga pada ∆PTQ padahal alas kedua segitiga tersebut jelas  berbeda. Kemudian 
siswa 2 juga kurang paham mengenai sisi dan titik sudut pada bangun ruang. 

Buku paket yang digunakan adalah buku paket kurikulum 2013. Dibeberapa kegiatan dalam buku 
paket ada kegiatan yang kurang sesuai dengan teori kontruktivis. Gambar 2 menjelaskan kegiatan yang 
kurang sesuai dengan teori konstruktivis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Menentukan Luas Permukaan Prisma 

 
      
  

Gambar 2  menjelaskan langkahlangkah menemukan prinsip luas permukaan prisma berdasarkan prinsip 
luas permukaan balok. Hal ini bertentangan dengan teori konstruktivis. 

 
Analisis awal akhir yang diperoleh setelah melakukan pengamatan yaitu kendala atau masalah yang 

dihadapi guru dan siswa adalah kurangnya sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran.  Salah 
satu alternatif  penyelesaian adalah membuat sebuah bahan pembelajaran  yang bisa digunakan bersamaan 
dengan buku paket yang digunakan siswa. Sesuai dengan kondisi siswa maka disusun bahan 
pembelajaran yang kontruktivis contohnya strategi generatif. Analisis siswa yang diperoleh setelah 
melakukan pengamatan yaitu terlihat kebiasaan siswa dalam belajar. Siswa lebih suka mengerjakan 
latihan ataupun tugas dan berdiskusi bersama temannya. Sehingga dalam pengembangan bahan ajar juga 
disertai dengan pengaturan pengelompokkan siswa dalam belajar. Salah satu alternatif pengelompokkan 
siswa adalah dengan menerapkan  tipe   tipe  adalah pengelompokkan siswa 
secara berpasangpasangan di kelas, kemudian siswa tersebut barganti peran sebagai  dan  
dalam belajar. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan hasil tes siswa diperoleh informasi bahwa 
kesulitan siswa adalah pada materi luas permukaan limas dengan alas persegi panjang.  

Analisis tugas mengkaji keterampilanketerampilan utama yang harus dimiliki siswa dalam 
pembelajaran. Keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam penelitian ini adalah komunikasi. Sehingga 
dalam setiap pembelajaran dilengkapi tugastugas yang menuntut siswa untuk berdiskusi dengan 
kelompoknya. Analisis konsep yang dilakukan yaitu melakukan telaah terhadap kurikulum 2013 untuk 
mata pelajaran matematika kelas VIII. Analisis ini difokuskan pada KI dan KD. Berdasarkan hasil 
analisis dirumuskan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel 1 . 

Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Indikator Pembelajaran 
 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 
responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah.   

2.1.1Membiasakan diri untuk teliti dalam 
mengerjakan tugas dari guru dalam 
pembelajaran 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan 
ketertarikan pada matematika serta memiliki 
rasa percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar.  

2.2.1Menunjuukan sikap ingin tahu terhadap 
pembelajaran 

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, 
menghargai pendapat dan karya teman 
dalam interaksi kelompok maupun aktivitas 
seharihari.  

2.3.1Menunjukkan sikap menghargai pendapat 
teman dalam berdiskusi 

3.9 Menentukan dan menghitung luas  
permukaan dan volume kubus, balok, 
prisma dan limas 

3.9.1 Menentukan prinsip luas    permukaan 
balok 

3.9.2  Menghitung luas permukaan balok 
3.9.3 Menentukan prinsip luas    permukaan 

kubus 
3.9.4  Menghitung luas permukaan kubus 
3.9.5 Menentukan prinsip luas    permukaan 

prisma 
3.9.6  Menghitung luas permukaan prisma 
3.9.7 Menentukan prinsip luas    permukaan 

limas 
3.9.8  Menghitung luas permukaan limas 
3.9.9 Menentukan prinsip volume prisma tegak 

( kubus, balok, prisma tegak segitiga dan 
prisma tegak segin) 

3.9.10  Menghitung volum prisma tegak 
3.9.11 Menentukan prinsip volume limas 
3.9.12  Menghitung volum limas 
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Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tujuan 
pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Menunjukkan sikap ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran  
b. Bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugas  
c. Menemukan dan menghitung luas permukaan  balok 
d. Menemukan  dan menghitung luas permukaan kubus 
e. Menemukan  dan menghitung luas permukaan prisma tegak 
f. Menemukan dan menghitung luas permukaan dan volume limas 
g. Menemukan  dan menghitung volume prisma tegak (balok, kubus, prisma tegak segitiga, dan 

prisma tegak segin) 
Penyusunan kriteria tes berdasarkan tujuan dan indikator pembelajaran yang telah diperoleh pada 

tahap  Prosedur penyusunan tes adalah menyusun kisikisi soat tes, menyusun soal tes dan 
menentukan pedoman peskoran. Kisikisi soal tes dapat dilihat pada tabel  2 dan  soal tes dapat dilihat 
pada Gambar 3 

Tabel 2 Kisikisi Soal Tes 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal No 
Soal 

Jenjang 
kognitif 

C1 C2 C3 
3.9 
Menghitung 
luas 
permukaan 
dan volume 
kubus, 
balok, 
prisma dan 
limas 

Menghitung 
luas 
permukaan 
kubus dan 
balok 

Diketahui dua buah kubus A dan kubus B 
yang memiliki panjang rusuk tertentu. 
Kemudian siswa diminta untuk menentukan 
perbandingan luas kubus A dengan luas 
kubus B 

1 

 √  

Diketahui luas alas balok dan perbandingan 
panjang, lebar dan tinggi balok. Kemudian 
siswa diminta menentukan  

1. Panjang, lebar dan tinggi balok 
2. luas permukaan balok 

2 

 √  

Menghitung 
luas 
permukaan 
prisma 

Diketahui suatu prisma dengan alas 
berbentuk belah ketupat. Kemudian juga 
diketahui diagonal alas dan tinggi dari 
prisma. Siswa diminta untuk : 
 Menggambarkan prisma tersebut 
 Menentukan ukuran rusuk alas  
 Menentukan luas permukaan prisma  

4 

√ √  

Menghitung 
luas 
permukaan 
limas 

Diberikan sebuah gambar piramida dengan 
alas berbentuk persegi. Kemudian diketahui 
sisi alas, tinggi piramida dan harga kaca. 
Piramida tersebut dilapisi dengan kaca. 
Siswa diminta untuk menentukan luas kaca 
pada piramida dan uang yang dikeluarkan 
untuk membeli kaca 

3 

  √ 

Menghitung 
volume limas 

Diberikan sebuah gambar atap rumah 
berbentuk limas dan ukuran rusuk alas dan 
tinggi limas. Kemudian siswa diminta 
menentukan volume udara yang terdapat 
dalam atap tersebut 

7 

  √ 

Menghitung 
volume 
prisma 

Diketahui sebuah prisma yang alasnya 
berebntuk segitiga sikusiku dengan ukuran 
rusuk alasnya dan volumenya. Kemudian 
siswa diminta menentukan tinggi prisma  

8 

 √  

Menghitung 
volume 

kubus dan 
balok 

Diketahui suatu kolam renang berbentuk 
balok dengan kedalaman tertentu, setelah 
sehari terjadi perubahan kedalaman, 
kemudian siswa diminta untuk menentukan 
volume sekarang dari kolam renang 
tersebut. 

6 

  √ 
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Tabel 2 Kisikisi Soal Tes 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Indikator Soal No 
Soal 

Jenjang 
kognitif 

C1 C2 C3 
3.9 
Menghitung 
luas 
permukaan 
dan volume 
kubus, 
balok, 
prisma dan 
limas 

Menghitung 
luas 
permukaan 
kubus dan 
balok 

Diketahui dua buah kubus A dan kubus B 
yang memiliki panjang rusuk tertentu. 
Kemudian siswa diminta untuk menentukan 
perbandingan luas kubus A dengan luas 
kubus B 

1 

 √  

Diketahui luas alas balok dan perbandingan 
panjang, lebar dan tinggi balok. Kemudian 
siswa diminta menentukan  

1. Panjang, lebar dan tinggi balok 
2. luas permukaan balok 

2 

 √  

Menghitung 
luas 
permukaan 
prisma 

Diketahui suatu prisma dengan alas 
berbentuk belah ketupat. Kemudian juga 
diketahui diagonal alas dan tinggi dari 
prisma. Siswa diminta untuk : 
 Menggambarkan prisma tersebut 
 Menentukan ukuran rusuk alas  
 Menentukan luas permukaan prisma  

4 

√ √  

Menghitung 
luas 
permukaan 
limas 

Diberikan sebuah gambar piramida dengan 
alas berbentuk persegi. Kemudian diketahui 
sisi alas, tinggi piramida dan harga kaca. 
Piramida tersebut dilapisi dengan kaca. 
Siswa diminta untuk menentukan luas kaca 
pada piramida dan uang yang dikeluarkan 
untuk membeli kaca 

3 

  √ 

Menghitung 
volume limas 

Diberikan sebuah gambar atap rumah 
berbentuk limas dan ukuran rusuk alas dan 
tinggi limas. Kemudian siswa diminta 
menentukan volume udara yang terdapat 
dalam atap tersebut 

7 

  √ 

Menghitung 
volume 
prisma 

Diketahui sebuah prisma yang alasnya 
berebntuk segitiga sikusiku dengan ukuran 
rusuk alasnya dan volumenya. Kemudian 
siswa diminta menentukan tinggi prisma  

8 

 √  

Menghitung 
volume 

kubus dan 
balok 

Diketahui suatu kolam renang berbentuk 
balok dengan kedalaman tertentu, setelah 
sehari terjadi perubahan kedalaman, 
kemudian siswa diminta untuk menentukan 
volume sekarang dari kolam renang 
tersebut. 

6 

  √ 

 
      
  

Diketahui suatu gambar bangun ruang yang 
terdiri dari beberapa kubus, kemudian siswa 
diminta untuk menentukan volume dari 
bangun ruang tersebut. 

5 

 √  

 
 
 
 

Gambar 3 Soal Tes Akhir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pedoman penskoran terdiri dari nomor soal, kriteria jawaban siswa dan skor. Salah satu pedoman 
penskoran dapat dilihat pada tabel  3 

Tabel 3 Pedoman Penskoran Soal Tes Akhir No 1 
No Jawaban Skor 
1. Tidak menjawab sama sekali  0 

Menuliskan kembali soal padalembar jawaban 1 
Diketahui : Kubus A memiliki rusuk 12 cm, kubus B memiliki rusuk 10 cm 
Ditanya  : Hitunglah perbandingan luas permukaan kubus A dan kubus B  ! 
Jawab : 
  = 		

		
 

														= ××
××



 
1 
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 Jadi perbandingan luas kubus A banding Luas kubus B adalah  


 

 
 

9 

 Skor 10 
 

Pemilihan media dilakukan berdasarkan analisis siswa, analisis konsep dan analisis tugas. Media 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah  Lembar Kegiatan Siswa(LKS) bercirikan strategi generatif 
dengan pembelajaran  tipe . Tahapan  kegiatan dalam LKS berdasarkan strategi pembelajaran 
generatif yang terdiri dari pendahuluan, pemfokusan, tantangan dan penerapan. Selanjutnya pengerjaan 
LKS dilakukan siswa secara berpasangpasangan dan siswa berganti peran sebagai  dan disetiap 
pertemuan. 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain 
atau merancang komponen LKS,  isi LKS, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan 
sumber belajar. LKS memuat komponen cover, kata pengantar, pendahuluan, daftar  isi, isi, dan daftar 
pustaka. Isi LKS terdiri dari: 1) pertanyaanpertanyaan yang menuntun siswa menemukan konsep dan 
prinsip dalam matematika,  2) tugastugas yang perlu didiskusikan siswa, 3)petunjukpetunjuk dan 
langkahlangkah dalam  mengerjakan LKS,  4)soalsoal untuk  menerapkan prinsip yang sudah 
ditemukan, 5) Gambargambar yang sesuai dengan materi yang dibahas, dan 6) Judul dan sub judul LKS 
diketik menggunakan huruf ukuran 16, dan  kegiatan pembelajaran lainnya diketik dengan huruf  
ukuran 12 . Strategi dan metode yang diterapkan dalam LKS adalah Strategi 
pembelajaran generatif dan Pembelajaran  tipe  Karakteristik LKS Bbercirikan strategi 
generatif dengan pembelajaran PMII tipe CWPT dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 Karakteristik LKS Bercirikan Strategi Generatif dengan Pembelajaran PMII 





 

Pendahuluan 
1. Memberikan aktivitas melalui demonstrasi  atau contohcontoh yang 

dapat merangsang siswa untuk melakukan eksplorasi 
2. Memberikan pertanyaanpertanyaan tentang materi yang sudah 

dipelajari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

Pemfokusan 

3. Adanyan pertanyaanpertanyaan yang mengarahkan siswa untuk 
menetapkan konteks materi yang akan dipelajari 

4. Adanya pertanyaanpertanyaan yang mengarahkan siswa membangun 
sendiri pemahaman mereka akan materi yang dipelajari 

5. Memberikan pertanyaanpertanyaan tentang materi yang baru mereka 
peroleh 

Tantangan 

6. Adanya kegiatan yang memunculkan interaksi siswa baik dalam 
kelompoknya maupun diskusi kelas 

7. Adanya kegiatan yang dapat merubah pandangan siswa jika 
memperoleh pemahaman yang kurang benar 

Penerapan 8. Adanya kegiatan yang mengajak siswa untuk memecahkan masalah 
dengan menggunakan konsep barunya atau konsep yang benar 

 
 1. Memberikan pertanyaanpertanyaan yang dapat membuat terjadinya 

diskusi antara  dan  
 2. Memberikan pertanyaanpertanyaan atau soalsoal yang dikerjakan 

oleh   
 3. Adanya kegiatan tutor mengoreksi jawaban  dan menjelaskannya  
 4. Adanya petunjukpetunjuk pengerjaan LKS untuk tutor 
 5. Memberikan latihan soal yang diselesaikan oleh tutor dan tutee  
 6. Adanya lembar penilaian  yang harus dinilai oleh  

 
Perancangan awal LKS terdiri dari perancangan pokokpokok materi yang akan dibahas dan 

rancangan awal dari LKS yang akan dibuat. LKS yang dirancang  menggunakan aturan pembelajaran 
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 Jadi perbandingan luas kubus A banding Luas kubus B adalah  
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PMII tipe CWPT yaitu ada pergantian tutor dan tutee, maka LKS dikelompokkan menjadi dua jenis LKS 
A dan LKS B. Perancangan pokokpokok LKS dan pengaturan LKS A dan LKS B dapat dilihat pada 
tabel  5 dan desain awal LKS dapat dilihat pada tabel 6. 

 
 

 
                  Tabel 5 Rancangan materi pokok LKS dan pengaturan LKS A dan LKS B 

Pertemuan Materi pokok dalam LKS LKS A LKS B 
1 LKS 1 luas permukaan balok Tutor Tutee 
2 LKS 2 luas permukaan kubus Tutee Tutor 
3 LKS 3 luas permukaan prisma tegak Tutor  Tutee  
4 LKS 4 luas permukaan limas Tutee  Tutor  
5 LKS 5 volume prisma tegak Tutor  Tutee  
6 LKS 6 volume limas Tutee  Tutor  

 
Tabel 6 Desain awal LKS bercirikan strategi generatif dengan pembelajaran  tipe 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan pada tahap  dan . Pada tahap  

terdiri dari analisis awal akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas dan perumusan tujuan 
pembelajaran. Pada tahap  diperoleh informasi antara lain kegiatan pada bahan pembelajaran yang 
digunakan masih kurang konstruktivis, kurangnya pemahaman siswa dalam materi luas permukaan bangun 
ruang terutama limas, siswa lebih senang mengerjakan latihan atau tugas dengan temantemannya. Setelah 
itu dipilih strategi yang tepat dalam pembelajaran yaitu strategi generatif dengan pembelajaran . 
Kemudian ditetapkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan dan 
menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan disusun tujuan pembelajaran. Pada 
tahap  terdiri dari penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, membuat rancangan awal 
LKS. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator disusun kisikisi soal tes penguasaan materi luas 
permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan berdasarkan kisikisi tersebut disusun soal tes. 
Selanjutnya, berdasarkan analisis awal akhir , analisis siswa, analisis tugas dan konsep diperoleh informasi 
bahwa kurangnya bahan pembelajaran yang konstruktivis, oleh karena itu bahan ajar yang dipilih adalah 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) bercirikan strategi generatif dengan pembelajaran PMII. Selanjutnya 
disusun karakteristik LKS yang sesuai dengan strategi generatif yang terdiri dari 4 tahap yaitu 
pendahuluan, pemfokusan, tantangan dan penerapan konsep. Sedangkan pelaksanaan LKS dilakukan 
secara berpasangpasangan berdasarkan aturan PMII tipe CWPT. Setelah itu disusun komponen LKS, isi 
LKS dan barulah dibuat desain awal LKS. Untuk tahap selanjutnya sebaiknya LKS dibuat sesuai dengan 
desain yang telah ditentukan dan kemudian dilanjutkan tahap  dan  
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan pada tahap  dan . Pada tahap  

terdiri dari analisis awal akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas dan perumusan tujuan 
pembelajaran. Pada tahap  diperoleh informasi antara lain kegiatan pada bahan pembelajaran yang 
digunakan masih kurang konstruktivis, kurangnya pemahaman siswa dalam materi luas permukaan bangun 
ruang terutama limas, siswa lebih senang mengerjakan latihan atau tugas dengan temantemannya. Setelah 
itu dipilih strategi yang tepat dalam pembelajaran yaitu strategi generatif dengan pembelajaran . 
Kemudian ditetapkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan dan 
menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan disusun tujuan pembelajaran. Pada 
tahap  terdiri dari penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, membuat rancangan awal 
LKS. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator disusun kisikisi soal tes penguasaan materi luas 
permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan berdasarkan kisikisi tersebut disusun soal tes. 
Selanjutnya, berdasarkan analisis awal akhir , analisis siswa, analisis tugas dan konsep diperoleh informasi 
bahwa kurangnya bahan pembelajaran yang konstruktivis, oleh karena itu bahan ajar yang dipilih adalah 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) bercirikan strategi generatif dengan pembelajaran PMII. Selanjutnya 
disusun karakteristik LKS yang sesuai dengan strategi generatif yang terdiri dari 4 tahap yaitu 
pendahuluan, pemfokusan, tantangan dan penerapan konsep. Sedangkan pelaksanaan LKS dilakukan 
secara berpasangpasangan berdasarkan aturan PMII tipe CWPT. Setelah itu disusun komponen LKS, isi 
LKS dan barulah dibuat desain awal LKS. Untuk tahap selanjutnya sebaiknya LKS dibuat sesuai dengan 
desain yang telah ditentukan dan kemudian dilanjutkan tahap  dan  
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