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ABSTRAK
Tujuan penelitian bertujuan untuk (1) Mengetahui apakah  peningkatan kemampuan

pemahaman matematika siswa yang diajar dengan model pencapaian konsep lebih
tinggi dari siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional (2) Mengetahui apakah
ada interaksi antara model pembelajaran pencapaian konsep dengan tingkat kemampuan
matematika siswa terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematika siswa.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Medan dengan jumlah sampel sebanyak
80 siswa dari 364 siswa SMA kelas X melalui teknik random sampling, Penelitian ini
merupakan suatu studi eksperimen dengan desain penelitian pre-test-post-test control
group design. Data diperoleh melalui nilai semester untuk kemampuan awal matematis
(KAM), tes kemampuan pemahaman matematis, tes kemampuan kreativitas matematis.
Data dianalisis dengan uji ANAVA dua jalur. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
rata-rata tes kemampuan pemahaman matematis kelas eksperimen adalah 34,64  dan
kelas kontrol adalah 22,71 dengan nilai sig = 0,00 dengan 0 < α = 0,05 maka terdapat
perbedaan kemampuan Pemahaman matematik siswa yang diajarkan dengan Model
Pencapaian Konsep (MPK) dengan Pendekatan Pembelajaran Konvensional, nilai
signifikan sebesar 0,065, karena 0,065 > 0,05 maka tidak adanya interaksi antara
pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa terhadap perbedaan
kemampuan pemahaman matematis siswa.

Kata Kunci : Model pencapaian konsep (MPK), Pemahaman Matematis.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu

bidang studi yang diajarkan setiap
jenjang pendidikan yang juga faktor
pendukung untuk tercapainya mutu
pendidikan yang baik, karena
matematika merupakan ilmu yang
membahas pola atau keteraturan.
matematika dapat dilihat sebagai
bahasa yang menjelaskan tentang
pola di alam dan maupun pola yang
ditemukan melalu pikiran. matematika
juga perlu diajarkan kepada siswa
karena matematika selalu digunakan
dalam setiap segi kehidupan, semua
bidang studi memerlukan ketrampilan
matematika yang sesuai, merupakan
sarana komunikasi yang kuat, jelas dan
singkat, dapat digunakan untuk
menyajikan informasi dalam berbagai

cara, meningkatkan kemampuan
berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran
keruangan, memberikan kepuasan
terhadap usaha memecahkan masalah
yang menantang (Cockcroft dalam
Abdurrahman 2009)

Namun kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa sebagian besar
siswa banyak mengalami kesulitan
dalam belajar khususnya belajar
matematika. Kesulitan belajar yang
dialami oleh siswa ini disebabkan oleh
siswa memiliki pemahaman matematis
yang sang rendah (Situmorang A.S.,
2006). Rendahnya tingkat pemahaman
matematis siswa di kelas karena guru
sering mencontohkan pada siswa
bagaimana menyelesaikan soal, siswa
cenderung mendengar dan menonton
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guru mengerjakan persoalan matematik
sedangkan guru memecahkannya
sendiri, selanjutnya pada saat mengajar
matematika, guru langsung menjelaskan
topik yang akan dipelajari dengan
pemberian contoh, dan soal untuk
latihan (Antasari dalam Makmur Agus,
2011).

Guru sebagai salah satu orang yang
menekuni suatu bidang ilmu
mempunyai peran dalam meningkatkan
hasil belajar siswa sehingga guru perlu
waspada dalam menyampaiakn suatu
materi pelajaran, guru harus terbeban
dalam menciptakan atau mendesain
suatu model pembelajaran yang dapat
membantu guru mengembangkan topik
pembelajaran sehingga meningkatkan
pemahaman matematis siswa (Doerr
dan Thompson dalam Rajagukguk
waminton, 2007). Dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan,
maka diperlukan berbagai terobosan,
baik dalam pengembangan kurikulum,
inovasi pembelajaran, dan pemenuhan
sarana dan prasarana pendidikan agar
siswa tertarik dan tertantang untuk
belajar dalam menemukan konsep dasar
suatu ilmu berdasarkan hipotesis
sendiri, dan konsep dasar tersebut dapat
dijadikan sebagai dasar untuk
memahami konsep selanjutnya sehingga
siswa memiliki tingkat pemahaman
matematis yang tinggi juga. Proses
belajar yang dapat menemukan konsep
sebagai dasar untuk menemukan
konsep lainnya akan lebih berkesan dan
bermakna sehingga konsep dasar dari
ilmu ini tidak akan cepat hilang
(Situmorang A.S., 2007). Agar suatu
pembelajaran bermakna maka
diperlukan sebuah pemahaman konsep
agar bisa menghubungkan antara
konsep yang satu dengan konsep yang
lain (Dahar, 1989). Salah satu cara yang
dapat mendorong siswa untuk belajar
secara bermakna adalah dengan
penggunaan model pencapaian konsep

(Joyce, 2009). Model pencapaian
konsep termasuk salah satu jenis model
pembelajaran yang dapat mengolah
informasi yang bertitik berat pada cara-
cara untuk memperkuat dorongan
internal siswa dalam memahami ilmu
pengetahuan (Sanusi, 2006).

Dalam memahami dan
mengembangkan kesuatu konsep
diperlukan berpikir induktif karena
berpikir induktif dalam aplikasinya
lebih dominan dan konsep pendekatan
induktif sesuai dengan konsep metode
ilmiah (sulistiani, 2010). Pembelajaran
matematika secara induktif dimulai dari
contoh-contoh yang dibagi menjadi tiga
fase yaitu: 1) Pembelajaran konsep,
dimana kegiatan yang dilakukan adalah
menginterpretasi data dan aplikasi
prinsip; 2) Pembentukan konsep
merupakan proses berpikir yang
kompleks yang mencakup
membandingkan menganalisa dan
mengklasifikasikan dan penalaran
induktif serta hasil dari sebuah
pemahaman (Joyce, 2011). Hal ini
sesuai dengan fase-fase pembelajaran
yang dimiliki oleh model pembelajaran
berpikir induktif, dimana telah
diutarakan di atas bahwa pembelajaran
matematika secara induktif dimulai dari
contoh-contoh yang dibagi menjadi tiga
fase yaitu: 1) Pembelajaran konsep,
dimana kegiatan yang dilakukan adalah
menginterpretasi data dan aplikasi
prinsip; 2) Pembentukan konsep
merupakan proses berpikir yang
kompleks yang mencakup
membandingkan; 3) menganalisa dan
mengklasifikasikan penalaran induktif
serta hasil dari sebuah pemahaman
(Joyce, 2011). Dalam  model
pencapaian konsep diketahui bahwa
dalam proses berpikir peserta didik
memiliki tingkat-tingkat pencapaian
konsep agar dapat mencapai tingkat
pemahaman yang sempurna yaitu
tingkat konkrit, tingkat identitas, tingkat
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klasifikator, dan tingkat formal.
Menurut teori Ausubel, individu
memperoleh konsep melalui dua cara,
yaitu : melalui formasi konsep dan
asimilasi konsep.

Agar kajian penelitian ini semakin
jelas sasarannya maka perlu ditetapkan
indikator yang akan dikaji untuk
masing-masing kemampuan. Indikator
pemahaman matematis yang dikaji
dalam penelitian ini adalah mengacu
pada Taksonomi Bloom meliputi
Translation (pengubahan), misalnya
mampu menyatakan soal berbentuk
kata-kata, gambar, grafik menjadi
simbol dan sebaliknya. Interpretasi
(pemberian arti), misalnya mampu
menentukan konsep-konsep yang tepat
untuk digunakan dalam menyelesaikan
soal, mengartikan kesamaan. Kemudian
extrapolation (meramalkan) misalnya
mampu menerapkan konsep-konsep

dalam perhitungan matematika, mampu
memperkirakan kecenderungan yang
ada menurut data/fakta tertentu atau
grafik tertentu dengan mengutarakan
konsekuensi dan implikasi yang sejalan
dengan kondisi yang diberikan atau
digambarkan.

Dari rumusan masalah tersebut
dapat dirinci menjadi beberapa
pertanyaan penelitian yaitu:
1. Apakah peningkatan pemahaman

matematika siswa yang diajarkan
dengan model pencapaian konsep
lebih tinggi dari pada pemahaman
matematika siswa yang diajarkan
dengan pembelajaran konvensional?

2. Apakah ada interaksi antara model
pencapaian konsep dengan tingkat
kemampuan matematika terhadap
peningkatan pemahaman matematika
siswa?

METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan Model

penelitian kuantitatif dengan metode
eksperimen dalam bentuk kuasi
eksperimen. Metode quasi eksperimen
adalah desain yang mempunyai
kelompok kontrol, tetapi tidak dapat
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol
variable-variabel luar yang
mempengaruhi pelaksanaan
eksperimen. Populasi penelitian ini
adalah semua Siswa kelas X SMA N.5
yang terdiri dari 7 kelas,  dan 2 kelas
dari 7 kelas tersebut akan ditetapkan
menjadi kelompok eksperimen yang
mana 1 kelas sebagai kelas eksperimen
untuk pembelajaran menggunakan
model pencapaian konsep, dan 1 kelas
sebagai kelas kontrol dengan
menggunakan pembelajaran
konvensional.

Pelaksanaan penelitian berlangsung
pada bulan Juli selama 4 kali pertemuan
(8 jam pelajaran = 8 x 40 menit). Jenis
penelitian yang digunakan adalah kuasi

eksperimen. Adapun desain yang dipilih
adalah dengan rancangan kelompok
pretes-postes kontrol (pretes postest
control group design). Gambaran umum
mengenai desain penelitian adalah
sebagai berikut:
Kelompok Pretest Treatment Postest

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O1 Y O2

Keterangan:
X : Pembelajaran dengan model
pencapaian konsep (MPK)
Y: Pembelajaran Konvensional
Berkaitan dengan pertanyaan penelitian,
data tentang peningkatan dan interaksi
untuk pemahaman matematis dan
kreativitas dianalisis dengan statistik
inferensial. Data nilai gain yang
diperoleh dari skor kemampuan
pemahaman matematika dan
kemampuan kreativitas matematika
dikelompokkan menurut Model
Pencapaian Konsep dan pembelajaran
Model pembelajaran biasa. Untuk
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selanjutnya pengolahan data diawali
dengan menguji persyaratan statistik
yang diperlukan sebagai dasar dalam
pengujian hipotesis antara lain uji
normalitas dan homogenitas,
selanjutnya dilakukan ANOVA 2 jalur
untuk menguji hipotesis yang
disesuaikan dengan permasalahannya.

Seluruh perhitungan statistik
menggunakan bantuan komputer yakni
program SPSS 17.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Analisis Statistik ANOVA Dua

Jalur Kemampuan Pemahaman
Matematis

hipotesis statistik yang akan diuji
adalah.

H0 : μ1 = μ2

H1 : μ1 > μ2

μ1 = Peningkatan kemampuan
Pemahaman Matematis
siswa yang diajar dengan
pembelajaran model
pencapaian konsep

μ1 = Peningkatan kemampuan
Pemahaman Matematis
siswa yang diajar dengan
pembelajaran konvensional

Secara Deskriptif Hasil perhitungan
dari uji signifikansi peningkatan
KPM kedua kelompok pembelajaran
dengan menggunakan uji-t tunggal
dapat dilihat pada sebagai beriku

Tabel 1 Uji Signifikansi Peningkatan Kemampuan Kreativitas Matematis Siswa untuk
Kelompok MPK dan Kelompok Konvensional

Indikator Pembelajaran N x t dk Sig. H0

Translasi
MPK 40 0,6319 28,561 39 0,00 Ditolak

Konven 40 0,3115 10,570 39 0,00 Ditolak

Interpretasi
MPK 40 0,6330 32,553 39 0,00 Ditolak

Konven 40 0,3115 10,570 39 0,00 Ditolak

Ekstrapolasi
MPK 40 0,6303 28,528 39 0,00 Ditolak

Konven 40 0,3396 19,287 39 0,00 Ditolak

Kumulatif
MPK 40 0,6197 30,260 39 0,00 Ditolak

Konven 40 0,3209 13,835 39 0,00 Ditolak

Dari tabel 1 di ats terlihat
bahwa hasil perhitungan nilai t untuk
semua indikator pemahaman matematis
untuk MPK berturut-turut adalah
(28,561, 32,553, 28,528, 30,260) dan
Konvensional untuk masing-masing
indikator adalah (10,570, 10,570,
19,287, 13,835). Dari tabel 4.11. juga
terlihat perbedaaan rata-rata
peningkatan kemampuan pemahaman
matematis, dimana nilai rata-rata
peningkatan pemahaman matematis
untuk masing-masing indikator kelas
pembelajaran MPK adalah (0,6319,
0,6330, 0,6303, 0,6197) lebih besar dari
rata-rata peningkatan pemahaman
matematis untuk masing-masing
indikator kelas pembelajaran
konvensional (0,3115, 0,3115, 0,3396,

0,3209), sehingga kalau dihitung selisih
perbedaannya untuk masing-masing
indikator dan kumulatif pkemampuan
pemahaman matematis adalah (0,3204,
0,3215, 0,2907, 0,2988). Sekarang
makin jelas terlihat bahwa nilai
significant (sig) untuk semua indikator
pemahaman matematis dan kumulatif
pemahaman matematis lebih kecil dari
nilai  = 0,05 dan juga diperoleh bahwa
nilai μ1 > μ2, hal ini menunjukkan
bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa
ada peningkatan kemampuan kreativitas
matematis berdasarkan pembelajaran
MPK, konvensional dan secara
keseluruhan.

Dari segi ketuntasan atau siswa
yang mencapai skor 65 atau lebih sesuai
dengan ketetapan yang berlaku di
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sekolah tempat penelitian ditemukan
bahwa siswa yang memeproleh
pembelajaran MPK ada sebesar 75%
(30 orang dari 40 orang) yang telah
tuntas belajar untuk indikator translasi,
75% (30 orang dari 40 orang) yang
telah tuntas belajar untuk indikator
interpretasi, 75% (30 orang dari 40
orang) yang telah tuntas belajar untuk
indikator ekstrapolasi, dan 75% (30
orang dari 40 orang) yang telah tuntas
belajar untuk kumulatif indikator. Hal
ini lebih banyak daripada pembelajaran
biasa sebesar 32,5% (13 orang dari 40

orang) untuk indikator translasi, 32,5%
(13 orang dari 40 orang) untuk indikator
interpretasi, 35% (14 orang dari 40
orang) untuk indikator ekstrapolasi dan
30% (12 orang dari 40 orang) untuk
kumulatif indikator. Hal ini
menunjukkan bahwa model pencapaian
konsep dan pembelajaran biasa efektif
untuk digunakan dan ketuntasan belajar
dengan menggunakan model
pencapaian konsep (MPK) lebih tinggi
dibanding dengan ketuntasan dengan
pembelajaran biasa.

2. Analisis Interaksi Antara Faktor
Pembelajaran dan KAM Siswa
Terhadap Pemahaman Matematis
Hipotesis H0 yang diuji adalah

sebagai berikut:
H0:µppxKAM(pemahaman matematis)=0
Ha:µppxKAM(pemahaman matematis)≠0
Keterangan:
H0: µppxKAM adalah interaksi antara
proses pembelajaran dengan KAM
terhadap kemampuan pemahaman
matematis
Kriteria pengujian adalah

- Jika nilai sig. > 0,05, H0 diterima,
artinya tidak terdapat interkasi antara
model pembelajaran (MPK,PK)
dengan KAM (Tinggi, Sedang,
Rendah)  terhadap kemampuan
pemahaman matematis

- Jika nilai sig. < 0,05, H0 ditolak
artinya terdapat interkasi antara model
pembelajaran (MPK,PK) dengan
KAM (Tinggi, Sedang, Rendah)
terhadap kemampuan pemahaman
matematis

Tabel 3 Anova Dua Jalur Kemampuan Pemahaman Matematis

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa
nilai significance (sig.) untuk level kelas
yaitu 0,065 lebih besar dari 0,05 yang
berarti H0 diterima, yang berarti tidak

terdapat interaksi yang signifikan antara
model pembelajaran dengan tingkat
kemampuan matematika siswa terhadap
peningkatan kemampuan pemahaman
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matematis siswa. Secara grafik disajikan dalam gambar 4.16 berikut.

Berdasarkan gambar 4.16 diatas
terlihat bahwa tidak ada interaksi antara
pembelajaran dengan KAM  (tinggi,
sedang dan rendah) terhadap
peningkatan kumulatif kemampuan
pemahaman matematis siswa. Dari rata-
rata gain ternormalisasi terlihat bahwa
kemampuan pemahaman matematis
siswa yang menggunakan MPK yaitu:
kemampuan tinggi (0,6331),
kemampuan sedang (0,5903) dan
kemampuan rendah (0,6591) lebih besar
jika dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan PK yaitu, kemampuan
tinggi (0,3187), kemampuan sedang
(0,3533) dan kemampuan rendah
(0,3473). Selanjutnya, selisih rata-rata
gain kemampuan kemampuan
pemahaman matematis antara siswa
yang diberi MPK (KKA) dan PK
(KKB) berturut-turut untuk siswa
berkemampuan tinggi sebesar 0,3144,
kemampuan sedang sebesar 0,2370 dan
kemampuan tinggi sebesar 0,3118.

Berdasarkan selisih rata-rata
tersebut, tampak siswa dengan kategori
KAM tinggi mendapat “ keuntungan

lebih besar” yaitu dengan selisih skor
0,3144 sementara itu selisih skor untuk
siswa berkategori KAM tinggi 0,3118
dan berkategori KAM sedang 0,2370.
Hal ini, berarti bahwa tidak terdapat
peningkatan secara bersamaan yang
disumbangkan oleh pembelajaran dan
KAM dan kemampuan awal matematika
siswa terhadap kemampuan pemahaman
matematis siswa. Dengan melihat
selisihnya, ternyata dengan
menggunakan MPK sangat peningkatan
kemampuan pemahaman matematis
siswa untuk kategori rendah
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan dalam penelitian ini, dapat
disimpulkan hal-hal berikut:
1. Peningkatan pemahaman matematis

siswa yang diajarkan dengan Model
Pencapaian Konsep (MPK) lebih
tinggi dari pada peningkatan
pemahaman matematis yang
diajarkan dengan Pembelajaran
Konvensional (PK) dengan selisih
rata-rata peningkatan untuk translasi
adalah 0,3204, interpretsi adalah
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0,3215, ekstrapolasi adalah 0,2907.
Sehingga jelas bahwa selisih rata-rata
peningkatan pemahaman matematis
lebih tinggi untuk indikator
interpretasi.

2. Tidak terdapat interaksi antara
pendekatan pembelajaran pendekatan
MPK  dan PK dan kemampuan awal
matematika siswa (tinggi, sedang dan
rendah) terhadap pemahaman
matematis  matematik. Berdasarkan
hasil penelitian ditemukan bahwa
interaksi pembelajaran dengan
menggunakan MPK sangat
mempengaruhi peningkatan
kemampuan pemahaman matematis
siswa untuk kategori rendah.

SARAN
Penelitian mengenai penerapan

pembelajaran dengan Pendekatan
MPK ini, masih merupakan langkah
awal dari upaya meningkatkan
kompetensi dari guru, maupun
kompetensi siswa. Oleh karena itu,
berkaitan dengan temuan dan
kesimpulan dari studi ini dipandang
perlu agar rekomendasi-
rekomendasi berikutnya
dilaksanakan oleh guru matematika
SMA, lembaga dan peneliti lain
yang berminat.
1. Kepada Guru

Pembelajaran Model
Pencapaian Konsep (MPK) pada
kemampuan pemahaman matematis
siswa dapat diterapkan pada semua
kategori KAM. Oleh karena itu
hendaknya model pembelajaran ini
terus dikembangkan di lapangan
sehingga siswa terlatih membangun
konsep dasar matematis untuk
meningkatkan kemampuan
pemahaman matematis sehingga
dapat digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan
matematis. Peran guru sebagai
fasilitator perlu didukung oleh sejumlah
kemampuan antara lain kemampuan
memandu diskusi di kelas, serta
kemampuan dalam menyimpulkan. Di
samping itu kemampuan menguasai
bahan ajar sebagai syarat mutlak yang
harus dimiliki guru. Untuk menunjang
keberhasilan implementasi pendekatan
MPK diperlukan bahan ajar yang lebih
menarik dirancang berdasarkan proses
belajar induktif dan bermakna sehingga
pembelajaran terasa bermakna dan tidak
membosankan.
2. Kepada lembaga terkait

Pembelajaran dengan model
pembelajaran (MPK), masih sangat
asing bagi guru dan siswa terutama
pada guru dan siswa di daerah, oleh
karena itu perlu disosialisasikan
oleh sekolah dengan harapan dapat
meningkatkan kemampuan belajar
siswa, khususnya meningkatkan
kemampuan pemahaman matematis
siswa yang tentunya akan
berimplikasi pada meningkatnya
prestasi siswa dalam penguasaan
materi matematika.
3. Kepada peneliti yang berminat

Berdasarhan hasil analisis
penelitian ditemukan bahwa proses
pembelajaran dengan menggunakan
model pencapaian konsep efektif
untuk meningkatan kreativitas
matematis ditinjau dari segi
ketuntasan belajar. Untuk penelitian
lebih lanjut hendaknya mengkaji
apakah model pembelajaran ini
efektif meningkatkan kreativitas
matematis siswa untuk materi lain
dan apakah model pembelajaran ini
efektif untuk meningkatkan
kemampuan lainnya.
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