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ABSTRAK
Pendekatan open ended adalah pendekatan yang menyajikan suatu permasalahan yang

memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran open ended dengan
menggunakan media visual (power point) terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa pada materi segitiga Kelas VII SMP Negeri 18 Medan T.A 2014/ 2015.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 18 Medan T.A 2014/2015 yang terdiri dari
sembilan kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling dengan
mengambil satu kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VII-3 yang berjumlah 36 siswa.
Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika
siswa adalah tes dalam bentuk uraian yang berjumlah 4 butir soal. Dengan menggunakan uji
Lilliefors untuk menguji normalitas data skor pemecahan masalah matematika siswa
diperoleh LHitung = 0.1449 jika dibandingkan untuk pada taraf signifikan ternyata maka
kemampuan pemecahan masalah siswa tersebut berdistribusi normal. Hasil uji regresi
diperoleh Fhitung = 14.76 dan ternyata , sehingga persamaan regresi dinyatakan berarti pada
taraf signifikan . Pada uji linieritas regresi diperoleh dan maka , sehingga persamaan regresi
dinyatakan linear dan berarti. Dari hasil uji linieritas dan keberartian regresi dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran open ended dengan
menggunakan media visual (power point) terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa pada materi segitiga SMP Negeri 18 Medan. Kontribusi pendekatan
pembelajaran open ended dengan menggunakan media visual (power point) terhadapa
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam pembelajaran matematika pada
materi segitiga sebesar 44.24% dijelaskan melalui hubungan .
Kata Kunci : Pendekatan Open-ended, Media Powerpoint, 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”.

Matematika salah satu mata
pelajaran  yang utama dan wajib diajarkan
di sekolah mulai pendidikan dasar SD dan
SMP dan pendidikan menegah atas (SMA)
dan SMK. Seperti yang tertuang Dalam
Undang ‐Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal
37 Ayat 1 yang menyatakan bahwa
“Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat: pendidikan
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agama, pendidikan kewarganegaraan,
bahasa, matematika, ilmu pengetahuan
alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan
budaya, pendidikan jasmani dan olahraga,
keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal”.
Undang‐undang tersebut semakin
menegaskan bahwa matematika
merupakan mata pelajaran wajib yang
diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar
sampai menengah. Suatu mata pelajaran
yang diharapkan mampu mempunyai
kegunaan dalam kehidupan sehari‐hari
bagi yang mempelajarinya.
Matematika merupakan  ilmu yang dapat
digunakan sebagai sarana berpikir ilmiah
karena matematika diperlukan untuk
mengembangkan kemampuan berpikir
logis, sistematis, pemahaman konsep dan
pemecahan masalah. Sesuai dengan tujuan
yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) yang
dikeluarkan oleh Permendiknas No. 22
Tahun 2006, bahwa tujuan pembelajaran
matematika yaitu: 1) Memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah, 2)
Menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika, 3) Memecahkan
masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh, 4)
Mengkomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah, 5)
Memiliki empat sikap menghargai
kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian,
dan minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.

Wahyudin (2008: 338)
menyatakan bahwa “Matematika
merupakan mata pelajaran yang sulit untuk
diajarkan maupun dipelajari”. Menurut

Margiyani (2012: 3) alasan yang
menyebabkan matematika dianggap sulit,
yaitu : 1) Kecenderungan siswa untuk
menghafal rumus matematika; 2)
Kecenderungan siswa meniru contoh; 3)
Kecenderungan langsung mencari
penyelesaian dari permasalahan yang
diberikan tanpa memahami masalah; 4)
Kecenderungan ingin mendapatkan cara
mudah dan simpel dalam menyelesaikan
masalah; 5) Kecenderungan kebisaaan
buruk siswa adalah mencatat segala
sesuatu tanpa memahami apa yang dicatat
dan tidak mengetahui untuk apa dicatat; 6)
Kecenderungan guru untuk mengajarkan
matematika secara monoton; 7)
Kecenderungan guru menjelaskan
matematika secara teksbook; 8) Ketidak-
mampuan seorang guru untuk
menempatkan seorang siswa untuk
memahami suatu materi telah membuat
guru tersebut terjebak dalam egonya
sendiri; 9) Ketersedian waktu dalam
mempelajari matematika; 10) Banyaknya
pokok bahasan yang harus diajarkan dan
indikator pencapaian hasil belajar menjadi
beban tersendiri bagi siswa.

Banyak faktor yang
mengakibatkan siswa kesulitan belajar
matematika, Menurut Slameto (2010: 54)
“Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan
menjadi dua golongan saja, yaitu faktor
internal dan fakor eksternal, faktor internal
adalah faktor yang ada dalam diri individu
yang sedang belajar, faktor eksternal
adalah faktor yang ada di luar individu”.
Dalam proses pendidikan di sekolah dan
lingkungan sekolah faktor
eksternal meliputi seperti guru, faktor alat,
kondisi gedung, kurikulum, waktu sekolah
dan kedisiplinan merupakan variabel-
variabel yang dominan terhadap
pencapaian hasil belajar siswa, sedangkan
faktor internal meliputi bakat, intelegensi,
minat, motivasi, kesehatan mental dan tipe
khusus seorang pelajar (Slameto 2010:
54).
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Ada banyak alasan mengapa siswa
perlu belajar matematika. Cornelius
(Abdurrahman,2003:253) mengemukakan
ada lima alasan perlunya belajar
matematika karena matematika
merupakan (1)  sarana berpikir yang
jelas  dan logis, (2) sarana untuk
memecahkan masalah kehidupan sehari-
hari, (3) sarana mengenal pola-pola
hubungan dan generalisasi pengalaman, (4)
sarana untuk mengembangkan kreativitas,
dan (5) sarana untuk meningkatkan
kesadaran terhadap perkembangan budaya.
Pengajaran ini sangat penting dan berguna
dalam kehidupan sehari-hari maupun
dalam menunjang perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Dalam  standar isi untuk  satuan
pendidikan  dasar dan  menengah,  mata
pelajaran matematika (Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006, tanggal 23 Mei 2006 tentang standar
isi), telah disebutkan bahwa mata pelajaran
matematika perlu diberikan kepada semua
peserta didik mulai dari sekolah dasar
untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif, serta
kemampuan bekerja sama.
Mengembangkan kemampuan berpikir
logis, analitis, sistematis, kritis maupun
bekerja sama sudah lama menjadi fokus
dan perhatian pendidik matematika di
kelas,  hal itu berkaitan dengan sifat dan
karakteristik keilmuan  matematika.
Tetapi, fokus dan perhatian pada upaya
meningkatkan kemampuan berfikir kreatif
matematika siswa jarang atau tidak
pernah dikembangkan. Padahal
kemampuan menyebutkan bahwa salah
satu tujuan pendidikan matematika adalah
mengembangkan kemampuan berfikir
kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi,
dan penemuan dengan mengembangkan
pemikiran divergen, orisinal,
keingintahuan, membuat prediksi dan
dugaan, serta mencoba-coba.

Salah satu masalah yang selalu
menjadi isu yang menonjol adalah
rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil

belajar matematika siswa. Hal ini tentu
akan menghasilkan rendahnya prestasi
siswa sehingga siswa tidak mampu
berkompetisi dalam bidang keilmuan
manapun dalam menghasilkan gagasan-
gagasan yang baru. Salah satu indikator
rendahnya prestasi siswa di Indonesia
misalnya sekolah menengah, terungkap
pada laporan hasil TIMSS bahwa rata-rata
skor matematika siswa kelas VIII SLTP
berada jauh di bawah rata-rata skor
internasional.

Salah satu penyebabnya
dikarenakan matematika  merupakan
pelajaran yang kurang disenangi siswa.
Mereka sulit untuk memahami matematika
dengan baik, bahkan tidak sedikit siswa
yang beranggapan bahwa matematika
merupakan suatu pelajaran yang tidak
menarik, sulit, membosankan,
menakutkan, dan banyak siswa yang selalu
berusaha menghindari pelajaran tersebut.
Selain itu, mungkin saja kesulitan itu
bersumber dari luar diri siswa, misalnya
cara penyajian materi pelajaran dan
pendekatan pembelajaran yang dilakukan
oleh guru tidak sesuai dengan siswa dan
materi pelajaran. Hal ini sangat berakibat
buruk bagi perkembangan pendidikan
matematika ke depan dan merupakan suatu
permasalahan yang besar dalam
mewujudkan tujuan pembelajaran
matematika sesuai yang diamanatkan
dalam kurikulum pendidikan matematika.

Salah satu permasalahan strategis
yang dialami siswa adalah kurangnya
kemampuan dalam pemecahan masalah.
Kemampuan pemecahan masalah adalah
suatu tindakan untuk menyelesaikan
masalah atau proses yang menggunakan
kekuatan dan manfaat matematika dalam
menyelesaikan masalah, yang juga
merupakan metode penemuan solusi
melalui tahap-tahap pemecahan masalah.
Bisa juga  dikatakan bahwa  pemecahan
masalah sebagai usaha  mencari jalan
keluar dari suatu kesulitan.

Kemampuan pemecahan masalah
pada dasarnya merupakan salah satu
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diantara hasil belajar yang akan dicapai
dalam pembelajaran matematika di
tingkat sekolah manapun (Sumarmo,
1994:2). Oleh karena itu pembelajaran
matematika hendaknya selalu ditujukan
agar dapat terwujudnya kemampuan
pemecahan masalah, sehingga selain dapat
menguasai matematika dengan baik siswa
juga berprestasi secara optimal. Dengan
demikian pembelajaran matematika tidak
hanya dilakukan dengan mentransfer
pengetahuan kepada siswa, tetapi juga
membantu siswa untuk membentuk
pengetahuan mereka sendiri serta
memberdayakan siswa untuk mampu
memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya.

Sumarmo (2005) Menjelaskan
bahwa pemecahan masalah dalam
pembelajaran matematika merupakan
pendekatan dan tujuan yang harus dicapai.
Sebagai pendekatan pemecahan masalah
digunakan untuk menemukan dan
memahami materi atau konsep matematika.
Sedangkan sebagai tujuan, diharapkan agar
siswa dapat mengidentifikasi unsur yang
diketahui, ditanyakan serta kecukupan
unsur yang diperlukan, merumuskan
masalah dari situasi sehari-hari kedalam
matematika, menerapkan strategi untuk
menyelesaikan berbagai masalah dalam
atau diluar matematika, menjelaskan atau
menginterpretasikan hasil sesuai dengan
permasalahan asal, menyusun model
matematika  dan menyelesaikan untuk
masalah nyata dan menggunakan
matematika secara  bermakna
(meaningful). Sebagai implikasinya maka
kemampuan pemecahan masalah
hendaknya dimiliki oleh semua anak yang
belajar matematika. Sedangkan dalam
Kurikulum 2004 (Depdiknas: 2004), juga
disebutkan bahwa tujuan pembelajaran
matematika adalah untuk mengembangkan
kemampuan pemecahan masalah.

Dalam Depdiknas (2007)
menyatakan bahwa: “dalam kehidupan
sehari-hari, kita tidak terlepas dari sesuatu
yang namanya masalah, sehingga

pemecahan masalah merupakan fokus
utama dalam pembelajaran matematika”.
Pemecahan masalah merupakan proses
menerapkan pengetahuan yang telah
diperoleh sebelumnya kedalam situasi baru
yang belum dikenal atau proses berpkikir
untuk menentukan apa yang harus
dilakukan ketika kita tidak tahu apa yang
harus kita lakukan. Dari pernyataan
tersebut, (dalam B.Sinaga) menyatakan
bahwa “kemampuan pemecahan masalah
adalah kemampuan atau kompetensi
strategis yang ditunjukkan siswa dalam
memahami, memilih pendekatan dan
strategi pemecahan dan menyelesaikan
model untuk menyelesaikan masalah”.

Indikator yang menunjukkan
kemampuan pemecahan masalah antara
lain adalah: a) Menunjukkan pemahaman
masalah, b) Mengorganisasi data dan
memilih informasi yang relevan dalam
pemecahan masalah, c) Menyajikan
masalah secara matematik dalam berbagai
bentuk, d) Memilih pendekatan dan
metode pemecahan masalah secara tepat,
e) Mengembangkan strategi pemecahan
masalah, f) Membuat dan menafsirkan
model matematika dari suatu masalah, g)
Menyelesaikan masalah yang rutin.
Menurut Polya (dalam Ruseffendi,1991),
untuk memecahkan suatu masalah ada
empat langkah yang dapat dilakukan,
yakni: a) Memahami masalah, b)
Merencanakan pemecahannya, c)
Menyelesaikan masalah sesuai rencana, d)
Memeriksa kembali prosedur dari hasil
penyelesaian.

Dalam upaya meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa diperlukan suatu cara
pembelajaran yang dapat meningkatkan
kemampuan tersebut. Salah satu
pendekatan pembelajaran matematika yang
dapat digunakan adalah dengan pendekatan
open-ended. Pedekatan open-ended
dianggap mampu untuk meningkatkan
kemampuan berfikir kreatif dan pemecahan
masalah matematika dalam pembelajaran
matematika. Namun pendekatan
pembelajaran open-ended ini belum
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dilaksanakan dalam pembelajaran
matematika di kelas.

Pendekatan pembelajaran open-
ended adalah pendekatan pembelajaran
yang dimulai dengan memberikan problem
terbuka kepada siswa. Kegiatan
pembelajaran harus membawa siswa dalam
menjawab permasalahan dengan banyak
cara dan mungkin juga banyak
jawaban (yang benar) sehingga
mengundang potensial intelektual dan
pengalaman siswa dalam proses
menemukan sesuatu yang baru.

Pendekatan Open-Ended ini
menurut Suherman, dkk (2003:132)
memiliki beberapa keunggulan antara lain:
(a) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam
pembelajaran dan sering mengekspresikan
idenya. (b) Siswa memiliki kesempatan
lebih banyak dalam memanfaatkan
pengetahuan dan keterampilan matematik
secara komprehensif.  (c) Siswa dengan
kemampuan  matematika rendah  dapat
merespon permasalahan dengan cara
mereka sendiri. (d)Siswa secara intrinsik
termotivasi untuk memberikan bukti atau
penjelasan. (e) Siswa memiliki pengalaman
banyak untuk menemukan sesuatu dalam
menjawab permasalahan.

Mengacu kepada pendapat di atas,
maka dapat diperkirakan pendekatan
pembelajaran open-ended dapat memberi
kesempatan siswa dalam peningkatan
kemampuan berfikir kreatif dan
pemecahan masalah matematika siswa.
Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, peneliti ingin melakukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh
Pendekatan Pelajaran Open-Ended
Dibantu Media Powerpoint Terhadap
Kemampuan Pemecahan Masalah
Mahasiswa Prodi Pendidikan UHN T.A.
2014/2015”
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
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
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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:

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
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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
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
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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
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
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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:
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
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agar tercapainya pembelajaran yang
lebih baik lagi.
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