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ABSTRAK
Dalam proses pembelajaran setiap kegiatan harus dapat mendorong siswa agar aktif

sehingga dapat memahami konsep matematika, maka masalah yang dibahas dalam penelitian
ini adalah: Apakah ada pengaruh Strategi Pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika mahasiswa prodi pendidikan
matematika FKIP UHN T.A. 2014/2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh
mahasiswa prodi pendidikan matematika semester empat dengan jumlah keseluruhan siswa
180 dengan pengambailan sampel secara acak diperoleh grup C dengan jumlah mahasiswa 46
siswa sebagai kelas eksperimen. Berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian diperoleh
bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision nilai rata-
rata siswa adalah 70. Sedangkan dengan menggunakan Post-Test nilai rata-rata siswa adalah
71,1. Persamaan Regresi Sederhana diperoleh . Setelah Persamaan
Regresi Sederhana didapat maka dilakukan uji kelinieran dan keberartian regresi sehingga
diperoleh Fhitung < Ftabel atau < 2,55 dan Fhitung ≥ Ftabel atau 15,595 ≥ 4,20 berarti
pengaruh strategi pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa mempunyai hubungan yang linier dan berarti.
Koefisien korelasi dengan rxy hitung > rtabel atau 0,598 > 0,361 ini berarti terdapat hubungan
antar strategi pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa sedang/cukup. Hasil perhitungan uji keberartian koefisien korelasi
diperoleh thitung > ttabel atau 3,951 > 2,05 ini berarti ada hubungan yang berarti pada strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh = 35,77% ini berarti
strategi pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision mempunyai pengaruh terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sebesar 35,77% sedangkan sisanya
64,23% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi harapan peneliti, strategi pembelajaran Three Stage
Fishbowl Decision dapat diterapkan menjadi alternatif pembelajaran karena mempunyai
pengaruh yang cukup baik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika
siswa.
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision, Kemampuan
Pemecahan Masalah.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan upaya

mengembangkan kemampuan individu
sehingga bisa hidup optimal sebagai
pribadi maupun anggota masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mengatasi masalah pendidikan
sebagaimana yang dikatakan Sudjana
(1985 : 5) bahwa: “Upaya meningkatkan
kualitas proses dan hasil pendidikan

senantiasa dicari, diteliti, dan diupayakan
melalui kajian berbagai komponen
pendidikan. Perbaikan dan penyempurnaan
kurikulum, bahan-bahan instruksional,
sistem penilaian, manajemen pendidikan,
penataran guru, dan proses belajar-
mengajar”.

Dalam arti sederhana pendidikan
sering diartikan sebagai usaha manusia
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untuk membina kepribadiannya sesuai
dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan
kebudayaan. Dalam perkembangannya
istilah pendidikan atau pedagogik berarti
bimbingan atau pertolongan yang
diberikan dengan sengaja oleh orang
dewasa agar ia menjadi dewasa.
Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai
usaha yang dijalankan oleh seseorang atau
kelompok orang lain agar menjadi dewasa
atau mencapai tingkat hidup atau
penghidupan yang lebih tinggi dalam arti
mental.

Pendidikan adalah upaya sadar
yang dilakukan agar peserta didik atau
siswa dapat mencapai tujuan tertentu. Agar
siswa dapat mencapai tujuan pendidikan
yang telah ditentukan, maka diperlukan
wahana yang dapat digambarkan sebagai
kendaraan.

Setiap manusia mengalami proses
belajar sepanjang hidupnya. Seseorang
dikatakan telah belajar jika telah terjadi
perubahan tingkah laku melalui
pengetahuan dan pengalaman yang
didapat. Slameto (2010 : 2)
mengemukakan bahwa: “Belajar ialah
suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku  yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya
sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya”. Abdurrahman (2009 : 28)
juga menyatakan: “Belajar merupakan
suatu proses dari seorang individu yang
berupaya mencapai tujuan belajar, yaitu
suatu bentuk perubahan perilaku yang
relatif menetap”.  Kemudian menurut
Hudojo (2005 : 73) juga menyatakan:
“Belajar merupakan suatu proses aktif
dalam memperoleh
pengalaman/pengetahuan baru sehingga
menyebabkan perubahan tingkah
laku”. Sering juga kita kita baca bahwa
ketika seseorang belajar, berarti seseorang
itu telah berusaha mengubah tingkah laku.
Jadi belajar akan  membawa suatu
perubahan pada individu-individu yang
belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan
dengan penambahan ilmu pengetahuan,

tetapi juga berbentuk kecakapan,
keterampilan, sikap, pengertian, harga diri,
minat, watak, penyesuaian diri (Sardiman,
2009 : 21).

Dengan demikian pembelajaran
matematika adalah kegiatan pendidikan
yang menggunakan matematika sebagai
kendaraan untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan. Dan dalam hal ini matematika
merupakan salah satu bidang studi yang
diajarkan pada setiap jenjang pendidikan
yang mempunyai peranan penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan jalan mengembangkan
kemampuan berpikir logis, rasional dan
sistematis serta mendasari ilmu
pengetahuan. Matematika merupakan
disiplin ilmu berkenanan dengan ide-ide
atau konsep-konsep yang abstrak dan
tersusun secara hirarkis. Seperti yang
diungkapkan dalam diktat mata kuliah
dasar-dasar pendidikan MIPA.

Matematika sebagai ilmu dasar
yang sangat erat kaitannya dengan
kehidupan sehari-hari yang mempunyai
peranan penting dalam kehidupan
manusia. Peranan penting matematika
dalam kehidupan seharusnya membuat
matematika menjadi mata pelajaran yang
disukai dan menarik. Namun tingginya
tuntutan untuk menguasai matematika
tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Ternyata  banyak orang  memandang
matematika sebagai bidang studi yang
paling sulit. Dari bidang studi yang
diajarkan disekolah,  matematika
merupakan bidang studi yang dianggap
paling sulit oleh para siswa, baik yang
tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih
bagi siswa yang berkesulitan belajar
Abdurrahman (1999 : 252).  Hal ini
disebabkan rendahnya penguasaan anak
didik pada setiap jenjang pendidikan
terhadap matematika.

Salah satu tujuan pembelajaran
matematika adalah agar peserta didik
memiliki kemampuan memecahkan
masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan
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menafsirkan solusi yang diperoleh (BSNP,
2006 : 346).

Tujuan tersebut menempatkan
pemecahan masalah menjadi bagian dari
kurikulum matematika yang penting.
Dalam proses pembelajaran maupun
penyelesaian masalah, siswa dapat
memperoleh pengalaman menggunakan
pengetahuan serta keterampilan yang
sudah dimiliki. Pengalaman inilah yang
kemudian melatih daya pikir siswa
menjadi logis, analisis, sistematis, kritis,
dan kreatif dalam menghadapi persoalan.
Melalui latihan memecahkan masalah,
siswa akan belajar mengorganisasikan
kemampuannya dalam menyusun strategi
yang sesuai untuk menyelesaikan masalah.
Pemecahan masalah mendorong siswa
untuk mendekati masalah autentik, dunia
nyata dengan cara sistematis (Jacobsen,
Eggen, dan Kauchak, 2009 : 255). Jika
seorang siswa telah berlatih menyelesaikan
masalah, maka dalam kehidupan nyata,
siswa itu akan mampu mengambil
keputusan terhadap suatu masalah, sebab
dia mempunyai keterampilan
mengumpulkan informasi yang relevan,
menganalisis informasi, dan menyadari
betapa perlunya meneliti kembali hasil
yang telah diperoleh.

Dalam upaya meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah
matematika hendaknya guru berusaha
melatih dan membiasakan siswa
melakukan kegiatan pembelajaran seperti
memberikan latihan-latihan soal dan
memecahkan masalah matematika yang
ada. Mengajarkan pemecahan masalah
akan memberikan banyak  manfaat dan
memberikan dampak yang sangat penting.

Seperti yang dituliskan Hudojo
(2005 : 130) bahwa:

Mengajarkan siswa untuk
menyelesaikan masalah-masalah
memungkinkan siswa itu menjadi lebih
analitik di dalam mengambil keputusan di
dalam kehidupan. Dengan perkataan lain,
bila seorang siswa dilatih untuk
menyelesaikan masalah, maka siswa itu
akan mampu mengambil keputusan sebab

siswa itu menjadi mempunyai
keterampilan tentang bagaimana
mengumpulkan informasi yang relevan,
menganalisis informasi, dan menyadari
betapa perlunya meneliti kembali hasil
yang telah diperolehnya.

Kemampuan pemecahan masalah
yang dikembangkan melalui pembelajaran
matematika sangat penting bagi setiap
siswa, karena dalam kehidupan sehari-hari
akan selalu dihadapkan pada berbagai
masalah yang harus dipecahkan menuntut
pengetahuan untuk menemukan solusi dari
permasalahan tersebut yang dihadapi.
Peran aktif siswa sangat dibutuhkan untuk
keberhasilan kemampuan pemecahan
masalah matematika. Oleh karena itu perlu
diusahakan suatu strategi pembelajaran
yang mengaktifkan siswa dalam kegiatan
pembelajaran, karena strategi
pembelajaran yang digunakan selama ini
masih kurang bervariasi.

Three Stage Fishbowl Decision
adalah salah satu strategi yang termasuk
kedalam pembelajaran aktif (Active
Learning) dimana pada dasarnya tujuan
dan inti pembelajarannya adalah Active
Learning, sedangkan yang membedakan
dengan strategi lain adalah langkah
pelaksanaan strategi itu sendiri. Active
Learning atau pembelajaran aktif adalah
salah satu pembelajaran yang mengajak
siswa secara aktif. Dengan belajar aktif ini,
siswa siswa diajak untuk turut serta dalam
semua proses pembelajaran, tidak hanya
mental akan tetapi juga melibatkan fisik.
Dengan cara belajar ini biasanya siswa
akan merasakan suasana yang lebih
menyenangkan sehingga hasil belajar
dapat lebih baik (Zaini, 2008).

Senada dengan pendapat di atas
juga maka pendapat yang mengatakan
bahwa konsep pembelajaran aktif bukanlah
tujuan dari kegiatan pembelajaran tetapi
merupakan salah satu strategi yang
digunakan untuk mengoptimalkan proses
pembelajaran. Aktif dalam strategi ini
adalah memposisikan guru sebagai orang
yang menciptakan suasana belajar,
sementara siswa sebagai peserta belajar
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yang harus aktif dalam proses
pembelajaran yang aktif tersebut, terjadi
dialog yang interaktif antara siswa dengan
siswa, siswa dengan guru atau siswa
dengan sumber belajar lainnya. Dalam
suasana pembelajaran yang aktif tersebut,
siswa tidak terbebani secara perorangan
dalam memecahkan masalah yang
dihadapi dalam belajar, tetapi mereka
dapat saling bertanya dan berdiskusi
sehingga beban belajar bagi mereka sama
sekali tidak terjadi. Dengan strategi
pembelajaran yang aktif ini diharapkan
akan tumbuh dan berkembang segala
potensi yang mereka miliki sehingga pada
akhirnya dapat mengoptimalkan hasil
belajar mereka (Uno, 2009 : 10).

Salah salah satu alternatif untuk
mengatasi permasalahan di atas adalah
Penggunaan strategi mengajar, pemilihan
strategi pembelajaran yang menarik dan
dapat memicu siswa untuk ikut serta secara
aktif dalam proses  belajar mengajar yakni
strategi pembelajaran Three Stage
Fishbowl Decision (tiga tahap diskusi ala
fishbowl) yang merupakan salah satu
strategi pembelajaran aktif.

Pada dasarnya pembelajaran aktif
adalah suatu pembelajaran yang mengajak
peserta didik untuk belajar secara aktif
dan dapat meningkatkan interaksi antara
siswa dengan guru dan siswa dengan
siswa. Seperti yang dikemukakan
Sillberman (2009 : xxii), “Belajar aktif
meliputi berbagai cara untuk membuat
siswa aktif sejak awal melalui aktivitas-
aktivitas yang membangun kerja kelompok
dan dalam waktu singkat membuat mereka
berfikir tentang materi pelajaranˮ.

Strategi pembelajaran Three Stage
Fishbowl Decision (tiga tahap diskusi ala
fishbowl) adalah kegiatan pembelajaran
dalam bentuk diskusi yang diamati.
Strategi ini dapat menumbuhkan kegiatan
pembelajaran yang aktif, gembira dan
mengharuskan semua peserta terlibat baik
dalam diskusi dan mendengarkan maupun
dalam menyaksikan diskusi.

Penggunaan Strategi Three Stage
Fishbowl Decision adalah kegiatan yang

bermanfaat untuk menganalisis suatu topik
yang dibahas karena strategi ini
mengembangkan diskusi yang melibatkan
banyak orang dan menghimpun partisipasi
buah pikiran dari para siswa. Langkah-
langkah strategi Three Stage Fishbowl
Decision menurut Silberman (2009 : 132-
133) yakni: 1) Buatlah tiga pertanyaan
untuk diskusi yang relevan dengan materi
pelajaran. Indikatornya adalah pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan hendaknya
saling terkait, namun hal itu tidak
diharuskan. Tentukan langkah apa yang
disukai untuk membahas pertanyaan-
pertanyaan tersebut. 2) Aturlah kursi-kursi
dengan sebuah konfigurasi fishbowl (dua
lingkaran konsentris). Suruhlah para siswa
tertib dengan tidak menyebut 1, 2, dan 3.
Mintalah anggota kelompok 1 menempati
tempat-tempat duduk lingkaran diskusi
dan mintalah anggota-anggota kelompok 2
dan 3 duduk di tempat-tempat duduk
melingkar yang ada di luar gedung.
Ajukan pertanyaan pertama untuk
didiskusikan. Sediakan 10 menit untuk
diskusi. Ajaklah seorang siswa
memfasilitasi diskusi atau bertindak
sebagai fasilitator. 3) Kemudian, ajaklah
para anggota kelompok 2 duduk di
lingkaran dalam, dengan mengganti
anggota-anggota kelompok 1 yang
sekarang duduk di lingkaran luar. Mintalah
para anggota kelompok 2 jika ia akan
membuat beberapa komentar singkat
tentang diskusi pertama tersebut, dan
kemudian ke dalam topik diskusi kedua. 4)
Ikuti prosedur yang sama dengan para
anggota kelompok 3. 5) Ketika ketiga
pertanyaan telah dibahas, gabungkan
kembali kelas tersebut sebagai sebuah
kelompok diskusi. Mintalah mereka
membuat refleksi mereka tentang seluruh
diskusi.

Diskusi dalam strategi Three Stage
Fishbowl Decision akan dilakukan untuk
menilai komponen-komponen program
seperti tujuan, kurikulum (mata pelajaran,
metode dan strategi pembelajaran, dan
evaluasi), fasilitas dan alat-alat, jadwal
kegiatan, akomodasi dan lain sebagainya.
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Kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan
untuk masing-masing komponen itu,
misalnya apakah yang telah dianggap baik
dan apakah yang masih perlu
dikembangkan dalam setiap komponen.
Pertanyaan-pertanyaan itu dapat pula
ditunjukan untuk keseluruhan program.
Variasi yang dapat dilakukan dalam
pelaksanaan dalam strategi Three Stage
Fishbowl Decision antara lain: 1) Jika
tidak mungkin membentuk lingkaran-
lingkaran kursi, aturlah sebuah diskusi
panel yang melingkar sebagai gantinya.
Sepertiga kelas itu menjadi penulis untuk
tiap-tiap pertanyaan diskusi. Para penulis
tersebut biasa duduk di depan ruangan
dengan mengahadap sisa siswa dari kelas
tersebut. Jika menggunakan sebuah
susunan ruang kelas terbetuk U atau
sebuah meja konferensi, tentukan satu sisi
dari meja itu sebagai kelompok panel. 2)
Gunakan saja satu pertanyaan diskusi dari
pada tiga. Ajaklah masing-masing
kelompok urutan berikutnya merespon
diskusi kelompok sebelumnya.

Strategi ini mengoptimalkan cara
belajar dan mengembangkan daya nalar
siswa. Keunggulan lain yang dimiliki oleh
strategi pembelajaran ini antara lain
pertanyaan-pertanyaan akan terarah pada
bahan yang dievaluasi telah disiapkan
terlebih dahulu, pendapat akan bervariasi
dan lebih lengkap karena peserta pada
kedua lingkaran dapat bertukar tempat dan
saling berganti peran, isi pembicaraan
dicatat oleh pencatat serta dapat dilengkapi
dengan alat rekaman.

Berbeda dengan strategi
konvensional. Pelaksanaannya bertolak
belakang dengan strategi pembelajaran
Three Stage Fishbowl Decision. Dalam
strategi konvensional siswa belajar dengan
lebih banyak mendengarkan penjelasan
guru di depan kelas dan melaksanakan
tugas guru jika guru memberikan latihan
soal-soal kepada siswa. Hal ini jelas
memperlihatkan bahwa dominasi guru
dalam proses pembelajaran sangat besar
dan secara otomatis peran guru akan
mempengaruhi keberhasilan yang dicapai

oleh siswa. Oleh sebab itu, strategi
konvensional pada penelitian ini dijadikan
pembanding atas strategi Three Stage
Fishbowl Decision.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah equasi

experimental research, dengan
menentukan satu kelas sampel penelitian
yang diambil secara acak (random)
sebagai kelas eksperimen. Dalam
penelitian ini cara pengambilan data yang
dilakukan yaitu dengan mengenakan
kepada satu kelas eksperimen suatu
kondisi perlakuan (treatment). Lokasi
penelitian ini dilaksanakan di PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP
UHN Medan Jl. Sutomo no 24.a.
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Mei
sampai 27 Mei 2015 tepatnya pada
semester genap Tahun Ajaran 2014/2015.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Tabel 3.1. Tabel One-shot
case study

Kelompok
Pre-
Test Treatment Post-Test

Eksperimen - X O
Keterangan:
X = Treatment atau perlakuan.
O = Hasil Post-Test sesudah
treatment.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh
siswa semester II PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FKIP UHN Medan.
Sedangkan sampel adalah sebagian yang
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diambil dari populasi. Menurut Arikunto
(2002:109) mengatakan bahwa ”Sampel
adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteleiti. Penentuan sampel dilakukan
dengan cara merandom seluruh semester II
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FKIP UHN Medan, yang terdiri dari 3
kelas dimana populasi diasumsikan
homogen atau semua populasi
mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa
memperhatikan strata yang ada dan tidak
berdasarkan renking secara keseluruhan.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah Cluster Random
Sampling, yaitu pengambilan anggota
sampel dari populasi yang dilakukan
dengan merandom kelas. Dalam penelitian
ini ada dua variabel yaitu variabel
bebas/independent variabel (X) dan
variabel terikat/dependen variabel (Y).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
model Think Pair Share (TPS) dengan
menggunakan media audio visual yaitu,
dari hasil observasi. Sedangkan variabel
terikat dalam penelitian ini adalah hasil
post tes dari kemampuan komunikasi
matematika siswa.

Teknik pengumpulan data terdiri
dari obertvasi dan tes. Observasi dilakukan
untuk mengamati seluruh kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung. Hal yang akan diamati pada
kegiatan observasi adalah hal-hal yang
sesuai dengan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Metode pemberian
tes digunakan untuk memperoleh data
kemampuan pemahaman konsep yang
diajar dengan menggunakan model
pembelajaran Kooperatif type TPS. Tes
berisikan serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur keterampilan,
pengetahuan intelegensi, kemampuan atau
bakat yang dimiliki oleh individu atau
kelompok. Soal tes terdiri dari banyak
butir tes (item) yang masing-masing
mengukur satu jenis variabel. Tes yang
digunakan adalah tes berbentuk essay.
Karena tes berbentuk essay dapat
mengukur kemampuan pemahaman

konsep yang diketahui oleh siswa terhadap
materi yang dipelajari.

Sebelum instrumen digunakan
maka terlebih dahulu harus memenuhi uji
persyaratan tes, yaitu valid dan reliabel.
Selain itu soal juga memenuhi kriteria
tingkat kesulitan soal dan daya pembeda
soal. Uji persyaratan tersebut meliputi: Uji
Validitas. Tes yang digunakan dalam
penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketetapan penilaian terhadap konsep
yang dinilai sesuai. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang hendak diukur. Instrument yang
mempunyai validitas internal atau rasional
bila kriteria yang ada dalam instrument
secara rasional (teoritis) telah
mencerminkan apa yang hendak diukur.
Validitas internal yang berupa test harus
memenuhi validitas konstruk dan validitas
isi. Validitas konstruk adalah uji validitas
dengan meminta pendapat para ahli
tentang instrument yang telah disusun,
mungkin para ahli akan memberi
keputusan: instrumen dapat digunakan
tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan
mungkin dirombak total. Validitas isi
dilakukan dengan cara menyusun test
bersumber dari materi dan tujuan
pembelajaran. Secara teknis pengujian
validitas konstruksi dan validitas isi dapat
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi
instrument, dengan kisi-kisi instrument
pengujian validitas dapat dilakukan dengan
mudah dan sistematis.

Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrument. Test yang
digunakan dalam penelitian perlu
dilakukan uji validitas. Pada penelitian ini
digunakan validitas isi (content validity)
berarti test disusun dengan materi dan
tujuan pembelajaran. Pengujian validitas
ini menggunakan Korelasi Product
Moment, apabila validitas rhitung > rtabel

maka butir tersebut dapat dikatakan valid.
Rumus r Product Moment :

(Arikunto, 2009:72)
Keterangan:
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rxy = Koefisien korelasi antara variabel X
dan Y yang dikorelasikan
N     = Banyaknya testi (subjek)
∑ X = Jumlah nilai setiap butir soal
∑ Y = Jumlah nilai total
Kriteria pengujian : taraf signifikan

dengan N = 30,

jika

maka soal dikatakan valid.
Uji Reliabilitas. Reliabilitas adalah

keajegan atau ketetapan. Suatu tes dapat
dikatakan mempunyai taraf kepercayaan
tinggi jika test tersebut dapat memberikan
hasil yang tetap. Untuk menentukan
apakah test hasil belajar bentuk uraian
memiliki reliabilitas yang tinggi, maka
peneliti menggunakan rumus Alpha. Untuk
perhitungan reliabilitas tes dengan
menggunakan rumus Alpha sebagai
berikut:

Dengan keterangan:
= Reliabilitas yang dicari

= Banyaknya butir soal
= Jumlah varians skor tiap-tiap

butir soal
= Varians Total

Sebelum menghitung reliabilitas tes,
terlebih dahulu dicari varians setiap soal
dan varians total. Dengan menggunakan
rumus Alpha varians sebagai berikut:

Kriteria pengujian : taraf signifikan
dengan dk = N-2, jika

maka soal dinyatakan

reliabel.
Tingkat Kesukaran Soal. Soal yang

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah
atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu
mudah tidak merangsang siswa untuk
mempertinggi usaha untuk
memecahkannya dan soal yang terlalu
sukar akan menyebabkan siswa menjadi
putus asa dan tidak mempunyai semangat

untuk mencoba lagi karena di luar
jangkauannya. Bilangan yang
menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu
soal disebut indeks kesukaran. Besarnya
indeks kesukaran antara 0,00 sampai
dengan 1,0. Indeks kesukaran ini
menunjukkan taraf kesukaran soal.

Untuk mengetahui indeks
kesukaran soal dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
= Indeks kesukaran soal
= Jumlah skor individu

kelompok atas
= Jumlah skor individu

kelompok bawah
= 27% x banyak subjek x 2
= Skor tertinggi

Kriteria Indeks Kesukaran.
Menurut ketentuan yang sering diikuti,
indeks kesukaran sering diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. Soal dengan TK  0,00 sampai 0,30

adalah sukar
b. Soal dengan TK 0,31 sampai 0,70

adalah sedang
c. Soal dengan TK  0,71 sampai 1,00

adalah mudah
Daya Pembeda. Untuk mencari

daya pembeda atas instrumen yang disusun
pada variabel kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa dengan rumus
sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
DB = Daya Pembeda
M1 = Rata-rata kelompok atas
M2 = Rata-rata kelompok bawah

 2
1X = Jumlah kuadrat kelompok atas

 2
2X = Jumlah kuadrat kelompok bawah

N1 = 27% x N
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Daya beda dikatakan signifikan jika
DBHitung> DBTabel pada tabel distribusi t
untuk dk = N – 2 pada taraf nyata 5%.

Teknik analisis data dimulai dari
menghitung rata-rata skor masing-masing
kelompok sampel dapat digunakan rumus :

Dengan keterangan:
: Mean
: Skor
: Jumlah sampel

Untuk menghitung standar deviasi
atau simpangan baku dapat digunakan
rumus :

  
 1

22
2




  

nn

xxn
S ii ( Sudjana,

2001:94)
Dimana :
S2 = simpangan baku atau standar

deviasi
S = Varians
n = banyak data
xi = skor

Uji normalitas ialah mengadakan
pengujian apakah sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.
Pengujian dilakukan dengan uji normalitas
dari data yang menggunakan rumus
Liliefors. Jika data berdistribusi normal
maka dilakukan teknik analisis regresi
linier sederhana, namun jika data
berdistribusi normal maka dilakukan
teknik pengujian data dengan korelasi
pangkat.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan kelas pada
sampel dengan menggunakan strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa diperoleh nilai
terendah 55 dan nilai tertinggi 90. Nilai
rata-rata 70 dengan simpangan baku
11,522. Hasil pemberian Post-Test pada
kelas sampel diperoleh nilai terendah 40
dan nilai tertinggi 94, nilai rata-rata 71,1

dan simpangan baku 15,107. Perhatikan
gambar di bawah ini.

Gambar 1. Nilai Hasil Observasi dan Hasil Post-Test

Untuk menentukan data normal
atau tidak normal digunakan dengan uji
statistik dengan aturan Liliefors. Formulasi
Hipotesisnya adalah:
H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal
Dengan Kriteria Pengujian:
Terima Ho apabila Ltabel > Lhitung, Tolak
Ho apabila Ltabel ≤  Lhitung

Dari hasil perhitungan dengan
menggunakan aturan Liliefors untuk
lembar observai diperoleh Lhitung = 0,1411
sedangkan Ltabel dengan α = 0,05 adalah
0,161. Karena Ltabel > Lhitumg atau 0,161 >
0,1411 maka H0 diterima dan sampel
berasal dari populasi berdistribusi normal.
Selanjutnya harga Lhitung dibandingkan
dengan harga Ltabel, dan hasil
perbandingannya Lhitung<Ltabel dengan
demikian disimpulkan Ho diterima. Hal ini
menunjukan bahwa data hasil observasi
berdistribusi normal. Dari hasil
perhitungan dengan menggunakan aturan
Liliefors untuk data post-test diperoleh
Lhitung = 0,1054 sedangkan Ltabel dengan dk
= 28, α = 0,05 adalah 0,161. Karena Ltabel

> Lhitung atau 0,161 > 0,1054 maka H0

diterima dan sampel berasal dari populasi
berdistribusi normal. Selanjutnya harga
Lhitung dibandingkan dengan harga Ltabel,
dan hasil perbandingannya Ltabel >Lhitung

dengan demikian disimpulkan
Hoditerima.Hal ini menunjukan bahwa
data Post-Test berdistribusi normal.
Selanjutnya harga Lhitung dibandingkan
dengan harga Ltabel, dan hasil
perbandingannya Ltabel > Lhitung dengan
demikian disimpulkan Ho diterima. Hal ini
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menunjukan bahwa data Post-Test
berdistribusi normal.

Untuk mengetahui apakah kedua
variabel mempunyai hubungan yang linear
digunakan persamaan regresi linear yaitu
Ŷ = a + bX. Dari perhitungan pada
lampiran 21 diperoleh a sebesar 16,191
dan b sebesar 0,784 sehingga didapat
persamaan regresi yaitu Ŷ = 5,645 +
0,935X. Dari perhitungan diperoleh b
bernilai positif sebesar 0,784 maka kedua
variabel mempunyai hubungan linear yang
positif. Dari perhitungan analisis varians
disusun tabel ANAVA Untuk uji
kelinearan dapat dilihat pada lampiran 23
diperoleh FHitung sebesar 1,430 selanjutnya
dibandingkan dengan FTabel. Nilai FTabel

nya adalah 2,55. Dengan demikian FHitung <
FTabel atau 1,430 < 2,55 maka H0 ditolak
dan Ha diterima sehingga model regresi
linier.

Dari perhitungan pada uji
keberartian regresi diperoleh Fhitung =
15,595, bila dikonsultasikan pada Ftabel

yaitu F(1-0,05)(1,28) = 4,20. Maka diperoleh
Fhitung ≥ Ftabel atau 15,595 ≥ 4,20 sehingga
H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga
model regresi berarti. Jadi dapat
disimpulkan bahwa model regresi linier
dan berarti, sehingga diartikan bahwa
terdapat pengaruh strategi pembelajaran
Three Stage Fishbowl Decision terhadap
kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa. Untuk menentukan
kekuatan hubungan (korelasi) antar strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa digunakan
rumus product moment. Dari hasil
perhitungan koefisien korelasi pada
lampiran 25 diperoleh rhitung = 0,598.
Dengan rhitung = 0,598 diketahui hubungan
strategi pembelajaran Three Stage
Fishbowl Decision terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa
sedang/cukup.

Berdasarkan hasil perhitungan uji
keberartian koefisien korelasi diperoleh
thitung = 3,951 kemudian dikonsultasikan
dengan ttabel dimana dk = 28 dan taraf

signifikan 5%, maka diperoleh ttabel = 2,05.
Dengan demikian thitung > ttabel atau 3,951 >
2,05 maka hipotesis tolak H0 dan
disimpulkan ada hubungan yang berarti
pada strategi pembelajaran Three Stage
Fishbowl Decision terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh
strategi pembelajaran Three Stage
Fishbowl Decision terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa
maka dihitung koefisien determinasi pada
lampiran 27. Pada koefisien determinasi
ini diperoleh hasil perhitungan yakni =

35,77%. Maka dapat disimpulkan bahwa
ada pengaruh strategi pembelajaran Three
Stage Fishbowl Decision terhadap
kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa sebesar 35,77%
sedangkan sisanya 64,23% dipengaruhi
oleh faktor lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Berdasarkan hasil perhitungan uji

keberartian koefisien korelasi didapat
thitung = 3,951 dan ttabel = 2,05. Dengan
demikian thitung > ttabel atau 3,951 > 2,05
maka hipotesis H0 ditolak dan Ha
diterima maka disimpulkan ada
hubungan yang berarti pada strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa.

2. hasil perhitungan koefisien determinasi
diperoleh = 35,77% berarti strategi
pembelajaran Three Stage Fishbowl
Decision mempunyai pengaruh terhadap
kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa sebesar 35,77%
sedangkan sisanya 64,23% dipengaruhi
oleh faktor lain.

Saran
Saran yang dapat penulis

sampaikan berdasarkan penelitian ini
adalah:
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1. Sebaiknya guru dapat memilih strategi
pembelajaran yang bervariatif, agar
pembelajaran dapat berlangsung lebih
menyenangkan dan tujuan
pembelajaran bisa tercapai.

2. Sebaiknya guru harus membuat
perencanaan pembelajaran terlebih
dahulu agar dapat menggunakan waktu
dengan baik sesuai dengan metode
pembelajaran yang akan dilakukan.

3. Sebaiknya guru harus lebih teliti
mengawasi siswa dalam berdiskusi di
dalam kelompok agar siswa tidak pasif
didalam berdikusi dengan temannya
agar tercapainya pembelajaran yang
lebih baik lagi.
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