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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk

mengetahui apakah ada pengaruh pembelajaran model pembelajaran Problem Based
Learning dibantu alat peraga terhadap pemahaman matematis. Dari hasil perhitungan
analisis regresi diperoleh Hasil penelitian yang diperoleh rata-rata sebesar 80,877 dan
standar deviasi 9,448. Dari hasil analisis data diperoleh nilai a sebesar 5.734949724 dan
nilai b sebesar 0.873843 sehingga didapat persamaan regresi:

, maka dapat disimpulkan model pembelajaran
based learning dibantu alat peraga dan kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa mempunyai hubungan linier yang positif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa ada pengaruh model pembelajaran Based learning dibantu alat peraga terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa sebesar 78,65 %.
Kata Kunci: Model PBL, Alat Peraga, Pemahaman Konsep

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan proses

yang sangat menentukan untuk
perkembangan individu dan
perkembangan masyarakat. Pendidikan
mempunyai peranan yang sangat
penting dalam memajukan suatu
bangsa. Secara jelas tujuan Pendidikan
Nasional yang dirumuskan dalam
Undang-Undang No. 20 tahun 2003.
Pasal 3 menyebutkan kalau Pendidikan
Nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermanfaat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik, agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (Sinaga Juli A.,
2016; Situmorang Adi S., 2017)

Namun kenyataannya banyak
masalah yang terdapat didunia

pendidikan, khusunya Indonesia. Salah
satu masalah yang terjadi didalam dunia
pendidikan di Indonesia adalah
lemahnya proses pembelajaran ditandai
dengan siswa kurang didorong untuk
mengembangkan berfikir. Proses
pembelajaran tersebut diarahkan kepada
kemampuan anak untuk menghapal
informasi tanpa dituntut untuk
memahami informasi yang diingatnya
itu untuk menghubungkannya dengan
kehidupan sehari-hari. Padahal pada
masa sekarang ini masyarakat telah
memandang bahwa pendidikan penting
untuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan, serta alat pembentuk
sikap dan watak seseorang. Bukti lain
yang menunjukkan lemahnya proses
pembelajaran dapat dilihat dari
kenyataan di lapangan guru masih
belum memanfaatkan pemecahan
masalah sebagai target dalam
pembelajaran matematika, siswa
seringkali tidak memahami makna yang
sebenarnya dari suatu permasalahan.
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Kesulitan atau kesalahan yang
paling banyak dialami siswa adalah
pada strategi melaksanakan perhitungan
dan memeriksa proses dan hasil
perhitungan karena kurangnya
pemahaman matematis. Guru harus bisa
merencanakan suatu pembelajaran
matematika yang menarik, efektif dan
bermakna. Namun, sebagian guru masih
menggunakan paradigma lama dalam
mengajar dengan metode ceramah dan
mengharapkan siswa duduk, dengar,
catat dan hafal. Menurut Wina Sanjaya
(Beni S. Ambarjaya, 2012 : 100),
“Metode ceramah dapat diartikan
sebagai cara menyajikan pelajaran
melalui penuturan lisan atau penjelasan
langsung pada sekelompok siswa”.

Sementara Yatim Riyanto (Beni
S. Ambarjaya, 2012 : 100)
mengungkapkan bahwa, “Metode
ceramah adalah metode yang boleh
dikatakan metode tradisional karena
sejak dulu metode ini telah
dipergunakan sebagai alat komunikasi
lisan antara guru dengan anak didik
dalam proses belajar mengajar”.
Sedangkan peranan murid dalam
metode ceramah yang penting adalah
mendengarkan dengan teliti dan
mencatat pokok-pokok yang
dikemukakan oleh guru, sehingga siswa
akan belajar ketika ada guru yang
memberikan materi pelajaran. Tuntutan
dalam dunia pendidikan sudah banyak
berubah, kita tidak bisa lagi
mempertahankan paradigma lama
tersebut. Suasana kelas perlu dibangun
sehingga siswa mendapatkan
kesempatan untuk berinteraksi satu
sama lain.

Sekolah adalah salah satu
lembaga pendidikan yang merupakan
bagian penting dalam upaya
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, karena melalui pendidikan di
sekolah-sekolah dapat dihasilkan
manusia yang cerdas, kreatif dan

bertanggungjawab.  Kualitas sumber
daya manusia sangat ditentukan oleh
kualiatas pendidikan yang diperolehnya.
Semakin tinggi kualitas pendidikan,
semakin tinggi pula kualitas sumber
daya manusia yang dihasilkan.
Peningkatan kualitas pendidikan
sebaiknya dimulai dari sekolah dasar
(atau bahkan dari taman kanak-kanak)
karena pada tingkat inilah mulai
diberikan dasar-dasar pengetahuan dan
keterampilan yang memegang peranan
penting dalam mempersiapkan siswa
untuk mengikuti jenjang pendidikan
selanjutnya. Jika siswa telah memiliki
dasar pengetahuan dan keterampilan
yang baik dan benar, maka tidak akan
sulit baginya utuk menerima
pengetahuan dan keterampilan baru
yang lebih luas dan mendalam pada
jenjang pendidikan tingkat selanjutnya.

Matematika adalah salah satu
mata pelajaran yang telah
diajarkan/ditanamkan pada setiap siswa
sejak mengenal pendidikan yaitu dari
sejak taman kanak-kanak sudah mulai
diperkenalkan dasar-dasar untuk belajar
matematika. Masalah yang kita hadapi
sekarang adalah rendahnya pemahaman
matematis siswa dan kemampuan
berpikir kreatif siswa terhadap
matematika sehingga siswa
beranggapan matematika itu sulit.
Pemahaman matematis dan kemampuan
berpikir kreatif dapat dilihat dari
aktifitas belajar siswa saat proses
pembelajaran berlangsung di dalam
kelas.

Mata pelajaran matematika
berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan berkomunikasi dengan
menggunakan simbol-simbol serta
ketajaman pemahaman matematis dan
pemecahan masalah yang dapat
membantu memperjelas dan
menyelesaikan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Cornelius (dalam
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Abdurrahman, 2003:253) juga
menambahkan bahwa:

Alasan perlunya belajar
matematika karena matematika
merupakan sarana berfikiryang jelas
dan logis, saran untuk memecahkan
masalah sehari-hari, sarana
mengenalpola hubungan dan
generalisasi pengalaman, saran untuk
mengembangkan kreatifitas, sarana
untuk meningkatkan kesadaran
terhadap perkembangan budaya.

Kewajiban sebagai pendidik tidak
hanya memberikan ilmu tetapi juga
dapat mengubah perilaku anak didik,
memberikan dorongan yang positif
sehingga anak didik termotivasi,
memberi suasana belajar yang
menyenangkan agar mereka bisa
berkembang. Anak didik yang cerdas,
bukan saja anak didik yang hasil nilai
ulangannya baik, nilai rapornya yang
tinggi, tetapi juga emosional dan fungsi
motoriknya berjalan dengan baik
sehingga tugas pendidik adalah
menciptakan iklim belajar dan
pembelajaran yang sehat dan
menyenangkan, memberikan dorongan
kepada anak didiknya agar mempunyai
motivasi yang tinggi. Karenanya
pendidik harus mengetahui model-
model pembelajaran sebagai bagian
dalam perencanaan mengajarnya, agar
anak didik dapat memahami pelajaran
yang diberikan oleh pendidik secara
seksama. Model pembelajaran yang
dilakukan oleh pendidik mempunyai
peranan yang penting dalam
keberhasilan pendidikan. Pendidik harus
senantiasa mampu memilih dan
menerapkan model yang tepat sesuai
dengan pokok bahasan yang diajarkan.

Pemahaman merupakan
terjemahan dari istilah understanding
yang diartikan sebagai penyerapan arti
suatu materi yang dipelajari. Dalam
kamus Besar Bahasa Indonesia, paham
berarti mengerti dengan tepat,

sedangkan konsep berarti suatu
rancangan. Sedangkan dalam
matematika, konsep adalah suatu ide
abstrak yang memungkinkan seseorang
untuk menggolongkan suatu objek atau
kejadian. Jadi pemahaman matematis
adalah pengertian yang benar tentang
suatu rancangan atau ide abstrak.

Nasution mengungkapkan
“Konsep sangat penting bagi manusia,
karena digunakan dalam komunikasi
orang lain, dalam berfikir, dalam belajar
,membaca,dan lain-lain. Tanpa
konsep,belajar akan sangat terhambat.
Hanya dengan bantuan konsep dapat
dijalankan pendidikan formal”.
Kemampuan pemahaman matematis
adalah salah satu tujuan penting dalam
pembelajaran,memberikan pengertian
bahwa materi-materi yang diajarkan
kepada siswa bukan hanya sebagai
hafalan, namun lebih dari itu.Dengan
pemahaman siswa dapat lebih mengerti
akan konsep materi pelajaran itu
sendiri.Pemahaman matematis juga
merupakan salah satu tujuan dari setiap
materi yang disampaikan oleh
guru,sebab guru merupakan
pembimbing siswa untuk mencapai
konsep yang diharapkan.

Menurut Sanjaya indikator yang
termuat dalam pemahaman matematis
diantaranya: 1) Mampu menerangkan
secara verbal mengenai apa yang telah
dicapainya. 2) Mampu menyajikan
situasi matematika kedalam berbagai
cara serta mengetahui perbedaan. 3)
Mampumengklasifikasikan objek-objek
berdasarkan dipenuhi atau tidaknya
persyaratan yang membentuk konsep
tersebut. 4) Mampu menerapkan
hubungan antara konsep dan prosedur.
5) Mampu memberikan contoh dan
contoh kontra dari konsep yang
dipelajari. 6) Mampu menerapkan
konsep secara algoritma. 7) Mampu
mengembangkan konsep yang telah
dipelajari



ISSN: 2442-7616Volume 3, Nomor 2, Edisi Nopember  2017

84
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

Selain pendapat diatas, menurut
Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor
506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11
November 2001 tentang rapor pernah
diuraikan bahwa indikator siswa
memahami konsep matematika adalah
mampu: 1) Menyatakan ulang sebuah
konsep. 2) mengklasifikasikan objek
menurut tertentu sesuai dengan
konsepnya. 3) memberikan contoh dan
bukan contoh dari konsep. 4)
menyajikan konsep dalam berbagai
bentuk represetasi  matematis. 5)
mengembangkan syarat perlu atau
syarat cukup dari suatu konsep. 6)
menggunakan dan memanfaatkan serta
memilih prosedur atau operasi tertentu.
7) mengaplikasikan konsep atau
algoritma dalam pemecahan masalah

Mengetahui kemampuan siswa
dalam memahami konsep matematika
maka perlu diadakan penilaian terhadap
pemahaman matematis dalam
pembelajaran matematika tentang
penilaian perkembangan anak didik
dicantumkan indikator dari kemampuan
pemahaman matematis sebagai hasil
belajar matematika Tim PPPG
Matematika (dalam Dafril, 2011).
Indikator tersebut adalah: 1)
Menyatakan ulang sebuah konsep
adalah kemampuan siswa untuk
mengungkapkan kembali apa yang telah
dikomunikasikan kepadanya. 2)
Kemampuan mengklasifikasikan objek
menurut sifat-sifat tertentu sesuai
dengan konsep adalah kemampuan
siswa mengelompokkan suatu objek
menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat
yang terdapat dalam materi. 3)
Kemampuan memberi contoh dan
bukan contoh adalah kemampuan siswa
untuk dapat membedakan contoh dan
bukan contoh dari suatu materi. 4)
Kemampuan menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
matematika adalah kemampuan siswa
memaparkan konsep secara berurutan

yang bersifat matematis. 5)
Kemampuan mengembangkan syarat
perlu atau syarat cukup dari suatu
konsep adalah kemampuan siswa
mengkaji mana syarat perlu dan mana
syarat cukup yang terkait dalam suatu
konsep materi. 6) Kemampuan
menggunakan, memanfaatkan dan
memilih prosedur tertentu adalah
kemampuan siswa menyelesaikan soal
dengan tepat sesuai dengan prosedur. 7)
Kemampuan mengklasifikasikan konsep
atau algoritma dalam pemecahan
masalah adalah kemampuan siswa
menggunakan konsep serta prosedur
dalam menyelesaikan soal yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini yang
dipakai peneliti sebagai indikator
pemahaman matematis yaitu: 1)
Menjelaskan ulang sebuah definisi
menurut sifat-sifat/ ciri-ciri yang
esensialadalah kemampuan siswa untuk
mengungkapkan kembali apa yang telah
dikomunikasikan kepadanya. 2)
Kemampuan mengklasifikasikan objek
menurut sifat-sifat tertentu sesuai
dengan konsep adalah kemampuan
siswa mengelompokkan suatu objek
menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat
yang terdapat dalam materi. 3)
Kemampuan memberi contoh dan
bukan contoh adalah kemampuan siswa
untuk dapat membedakan contoh dan
bukan contoh dari suatu materi. 4)
Kemampuan mengklasifikasikan konsep
atau algoritma dalam pemecahan
masalah adalah kemampuan siswa
menggunakan konsep serta prosedur
dalam menyelesaikan soal yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Materi aljabar merupakan salah
satu materi di kelas VIII SMP.
Kompetensi pada saat belajar aljabar
sangat penting karena akan menjadi
prasyarat utama pada saat siswa belajar
aljabar pada tahap-tahap berikutnya,
misalnya saat belajar persamaan,
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pertidaksamaan, sistem persamaan,
fungsi persamaan garis dan lainnya.
Namun materi aljabar ini merupakan
salah satu materi yang sulit dipelajari di
SMP khususnya kelas VIII karena
bersifat abstrak atau siswa tidak bisa
melihatnya secara real dan secara fisik.

Pembelajaran adalah suatu
kombinasi yang tersusun meliputi
unsur-unsur manusiawi, material,
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur
yang saling mempengaruhi mencapai
tujuan pembelajaran. Manusia terlibat
dalam sistem pembelajaran terdiri dari
siswa, guru, dan tenaga lainnya.
Material meliputi buku-buku, papan
tulis, kapur, audio. Fasilitas dan
perlengkapan berupa: ruangan kelas,
perlengkapan, dan prosedur meliputi:
jadwal dan metode penyampaian
informasi, praktik, belajar, ujian dan
sebagainya (Hamalik, 2003:54).

Pembelajaran merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan secara
matematis yang diawali dengan
persiapan mengajar (prainstruksional),
proses pembelajaran (instruksional) dan
diakhiri penilaian atau evaluasi. Kunci
pokok pembelajaran ada pada guru
(pengajar), tetapi bukan berarti hanya
guru yang aktif sedang murid pasif.
Pembelajaran menuntut keaktifan kedua
belah pihak yang sama-sama menjadi
subjek pembelajaran agar proses
pembelajaran berlangsung optimal
dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran
aktif yang dapat mengatasi
permasalahan tersebut yaitu model
Snowball Throwing. Model
pembelajaran Snowball Throwing
melatih siswa untuk lebih anggap
menerima pesan dari orang lain dan
menyampaikan pesan tersebut kepada
temannya dalam satu kelompok
(Saminanto, 2013). Siswa yang
mendapat bola kertas lalu membuka dan
menjawab pertanyaanya. Model ini juga

merupakan suatu cara penyajian
pelajaran dengan cara siswa
berkreatifitas membuat soal matematika
dan menyelesaikan soal yang telah
dibuat oleh temannya dengan
sebaik-baiknya. Penerapan model
Snowball Throwingini dalam pembelaja
ran matematika yang melibatkan
seluruh  siswa untuk dapat berperan
aktif dengan bimbingan guru, agar
peningkatan kemampuan siswa dalam
pemecahan masalah dapat terarah lebih
baik.

Model pembelajaran Problem
Based Learning yang menurut asal
katanya Snowball artinya bola salju
sedangkan Throwing artinya melempar,
Problem Based Learning secara
keseluruhan dapat diartikan melempar
bola salju. Dalam model pembelajaran
Problem Based Learning bola salju
merupakan kertas yang berisikan
pertanyaan yang dibuat oleh siswa
kemudian dilempar kepada temannya
sendiri untuk dijawab.

Model pembelajaran Problem
Based Learning merupakan rangkaian
penyajian materi ajar yang diawali
dengan penyampaian materi, lalu
membentuk kelompok dan ketua
kelompoknya yang kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan
oleh guru kepada temannya serta
dilanjutkan dengan masing-masing
peserta didik diberi satu lembar kertas,
untuk menuliskan satu pertanyaan apa
saja yang menyangkut materi yang
sudah dijelaskan ketua kelompok
(Istarani, 2012:12). Problem Based
Learning adalah salah satu model
pembelajaran kooperatif. Model
pembelajaran ini dapat digunakan untuk
memberikan konsep pemahaman materi
yang sulit kepada siswa. Model Problem
Based Learning juga untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan dan
kemampuan siswa dalam menguasai
materi tersebut.
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Sintaks dari model pembelajaran
Problem Based Learning menurut
Istarani (2012:12) adalah sebagai
berikut : 1) Guru menyampaikan materi
yang akan disajikan. 2) Guru
membentuk kelompok-kelompok dan
memanggil masing-masing ketua
kelompok untuk memberikan
penjelasan tentang materi. 3) Masing-
masing ketua kelompok kembali ke
kelompoknya masing-masing,kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan
oleh guru kepada temannya. 4)
Kemudian masing-masing siswa
menuliskan satu pertanyaan apa saja y-
ang menyangkut materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua kelompok. 5)
Kemudian kertas yang berisi pertanyaan
tersebut dibuat seperti bola dan
dilempar dari satu siswa ke siswa lain.
6) Setelah siswa dapat satu bola / satu
pertanyaan diberi kesempatan kepada
siswa lain untuk menjawab pertanyaan
yang tertulis dalam kertas berbentuk
bola tersebut secara bergantian. 7)
Evaluasi. 8) Penutup.

Setiap model pembelajaran
memiliki kelebihan dan kekurangan dari
penggunaan model itu sendiri.  Istarani
(2012:13) menyebutkan kelebihan
model pembelajaran Problem Based
Learning yaitu sebagai berikut: 1)
Suasana pembelajaran menyenangkan
karena siswa seperti bermain dengan
melempar bola kertas kepada siswa. 2)
Siswa mendapat kesempatan untuk
mengembangkan kemampuan berfikir
karena diberi kesempatan untuk
membuat soal dan diberikan pada siswa
lain. 3) Membuat siswa siap dengan
berbagai kemungkinan karena siswa
tidak tahu soal yang dibuat temannya
seperti apa. 4) Siswa terlibat aktif dalam
pembelajaran. 5) Pendidik tidak terlalu
repot membuat mediakarena siswa
terjun langsung dalam praktek. 6)
Pembelajaran menjadi lebih efektif. 7)

Ketiga aspek yaitu aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik dapat tercapai.

Istarani (2012:14) menambahkan
kekurangan dari Model pembelajaran
Problem Based Learning yaitu: 1)
Sangat bergantung pada kemampuan
siswa dalam memahami materi sehingga
apa yang dikuasai siswa hanya sedikit.
Hal ini dapat dilihat dari soal yang
dibuat siswa biasanya hanya seputar
materi yang sudah dijelaskan atau
seperti contoh soal yang telah diberikan.
2) Ketua kelompok yang tidak mampu
menjelaskan dengan baik tentu menjadi
penghambat bagi anggota lain untuk
memahami materi sehingga diperlukan
waktu yang sedikit untuk siswa
mendiskusikan materi pelajaran. 3)
Tidak ada kuis individu maupun
penghargaan kelompok sehingga siswa
saat berkelompok kurang termotivasi
untuk bekerja sama, tapi tidak menutup
kemungkinan bagi gutu untuk
menambahkan pemberian kuis individu
dan penghargaan kelompok. 4)
Memerlukan waktu yang panjang. 5)
Murid yang nakal cenderung untuk
berbuat onar. 6) Kelas sering kali gaduh
karena kelompok dibuat oleh murid.

Alat peraga merupakan media
pengajaran yang mengandung atau
membawakan ciri-ciri dari konsep yang
dipelajari (Elly Estiningsih, 1994).
Media pengajaran diartikan sebagai
semua benda yang menjadi perantara
terjadinya proses belajar, dapat
berwujud perangkat lunak, maupun
perangkat keras. Berdasarkan fungsinya
media pengajaran dapat berbentuk alat
peraga dan sarana.

Pembuatan alat peraga
sederhana biasanya memanfaatkan
lingkungan sekitar dan dapat dibuat
sendiri. Sedangkan alat peraga buatan
pabrik pada umumnya berupa perangkat
keras dan lunak yang pembuatannya
memiliki ketelitian ukuran serta
memerlukan biaya tinggi. Sarana
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merupakan media pengajaran yang
berfungsi sebagai alat untuk melakukan
kegiatan belajar. Kadang-kadang suatu
media dapat berfungsi sebagai alat
peraga dan pada saat lain sebagai
sarana. Contoh kartu bilangan
berukuran (10x10)cm. Kartu bilangan
tersebut dapat berfungsi sebagai alat
peraga ketika digunakan untuk
mengenalkan lambang bilangan, namun
pada saat digunakan dalam perlombaan
untuk menutup atau memasangkan
dengan kartu bilangan lain yang senilai,
maka kartu tersebut berfungsi sebagai
sarana belajar. Oleh karena itu
penggunaan alat peraga dalam
pembelajaran matematika diperlukan
teknik yang tepat, yaitu dengan
mempertimbangkan waktu penggunaan
dan tujuan yang akan dicapai.

Alat peraga matematika adalah
seperangkat benda konkret yang
dirancang dan dibuat, dihimpun atau
disusun secara sengaja yang digunakan
untuk membantu menanamkan atau
mengembangkan konsep-konsep atau
prinsip-prinsip dalam matematika
(Djoko Iswadji, 2003:1). Dengan alat
peraga, hal-hal yang abstrak dapat
disajikan dalam bentuk model-model
berupa benda konkret yang dapat
dilihat, diputar balikkan sehingga dapat
lebih mudah dipahami. Sebagai contoh
benda benda konkret sekitar seperti
buah-buahan, pensil, buku dan
sebagainya. Selain dari pada yang
disebutkan diatas, kelemahan lain dari
alat peragayaitu alat peraga dipandang
sebagai “alat bantu “ semata-mata bagi
guru dalam melaksanakan kegiatan
mengajarnya sehingga keterpaduan
antara bahan pelajaran dan alat peraga
tersebut diabaikan. Disamping itu
terlalu menekankan pentingnya materi
ketimbang proses pengembangannya
dan tetap memandang materi
audiovisual sebagai alat bantu guru
dalam mengajar.

Problem Based Learning adalah
salah satu model pembelajaran
kooperatif yang sedemikian rupa
digunakan guru dalam proses
pembelajaran agar tercapai tujuan
pembelajaran yang diharapkan. Model
pembelajaran Problem Based Learning
didesain sedemikian rupa seperti
permainan melempar bola dimana bola
yang digunakan adalah kertas yang
berisikan pertanyaan yang dibuat siswa
kemudian dilempar kepada temannya
sendiri untuk dijawab.

Alat peraga matematika adalah
seperangkat benda konkret yang
dirancang dan dibuat, disusun secara
sengaja yang digunakan untuk
membantu menanamkan dan
mengembangkan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip dalam matematika.
Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan alat peraga yaitu puzzle
aljabar yang dibentuk dari karton
dengan ukuran 5x5 cm
(widjayha.blogspot.com/2013/07/
media-pembelajaran-smp-puzzle-
aljabar.html) sebagai sarana yang
memfasilitasi proses pembelajaran
dalam suatu materi sehingga siswa lebih
mudah memahami konsep yang
digunakan untuk menyelesaikan suatu
masalah.

Adapun langkah-langkah
Problem Based Learning dibantu alat
peraga yaitu: 1) Guru menyampaikan
materi yang akan disajikan. 2) Guru
membentuk kelompok-kelompok dan
memanggil masing-masing ketua
kelompok untuk memberikan
penjelasan tentang materi dan memberi
alat peraga yaitu blok aljabar untuk
masing masing kelompok. 3) Masing-
masing ketua kelompok kembali ke
kelompoknya masing-masing,kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan
oleh guru kepada temannya memakai
blok aljabar yang disediakan. 4)
Kemudian masing-masing siswa
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menuliskan satu pertanyaan apa saja
yang menyangkut materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua kelompok. 5)
Kemudian kertas yang berisi pertanyaan
tersebut dibuat seperti bola dan
dilempar dari satu siswa ke siswa lain.
6) Setelah siswa dapat satu bola / satu
pertanyaan diberi kesempatan kepada
siswa lain untuk menjawab pertanyaan
yang tertulis dalam kertas berbentuk
bola tersebut secara bergantian. 7)
Evaluasi. 8) Penutup.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen.
Adapun waktu pelaksanaan penelitian
ini adalah semester ganjil tahun ajaran
2017/2018. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh mahamahasiswa
program studi pendidikan matematika
FKIP UHN Medan. Sampel yang
dipergunakan dalam penelitian ini
adalah satu kelas mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN
yang mengikuti mata kuliah kapita
selekta matematika SD yang terdiri dari
3 kelas dengan pengambilan sapel
dengan teknik random sampling.

Penelitian ini termasuk
penelitian jenis eksperimental bersifat
quasieksperimen yang bertujuan untu
melihat atau mengetahui apakah ada
pengaruh model pembelajaran grup
investigation terhadap kemampuan
pemahaman konsep mahasiswa prodi
matematika UHN, hal ini dapat ditinjau
dari hasil tes yang diberikan kepada
mahasiswa. Untuk melihat aktivitas
aktif siswa terhadap model yang
dilakukan ditinjau dari hasil observasi
kemampuan dosen mengajar
menggunakan model pembelajaran.

Penelitian ini melibatkan satu
kelas yang diajarkan dengan model

pembelajaran Based learning dibantu
alat peraga terhadap kemampuan
pemahaman konsep mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN.
Rancangan penelitian yang digunakan
adalah One- shot case study adalah
sekolompok sampel dikenai perlakuan
tertentu (variabel bebas) kemudian
dilakukan pengukuran terhadap variabel
tersebut. Desain penelitian ini   dapat
digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel One- shot case
study

Kelas Perlakuan Postes 1

Eksperimen X1 O

Keterangan :
X = Treatment atau perlakuan
O = Hasil post-tes sesudah
perlakuan

Observasi dilakukan pada saat
pembelajaran sedang berlangsung, yang
dimaksudkan untuk mengamati
kemampuan pemahaman konsep siswa
yang dilakukan oleh observer. Yang
berperan sebagai observer adalah
Peneliti. Dalam penelitian ini data yang
diolah adalah kemampuan pemahaman
konsep pada kelas eksperimen. Teknik
analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi linear sederhana dengan
persamaan regresi Ŷ = a + bX.  Untuk
menguji signifikan atau tidaknya
pengaruh variabel X terhadap Y maka
digunakan taraf nyata 5% ( )
dengan derajat kebebasan    (n-
1).Sebelum melakukan uji tersebut,
terlebih dahulu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut.

Untuk mengetahui apakah data
berasal dari populasi yang normal
sebaran data yang akan dianalisis
digunakan uji normalitas Lilliefors.
Untuk menerima dan menolak distribusi
normal data penelitian dapatlah
dibandingkan nilai L0 dengan nilai kritis
L yang diambil dari daftar tabel uji
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Liliefors dengan taraf signifikan 0,05
dengan kriteria pengujian yaitu:

Jika L0 < Ltabel maka data berasal
dari populasi berdistribusi
normal.
Jika L0 Ltabel maka data berasal
dari populasi tidak berdistribusi
normal. (Sudjana,2005:466).
Dalam penelitian ini uji linieritas

regresi digunakan untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran based
learning yang yang dibantu dengan alat
peraga terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematika perlu
ditentukan persamaan regresinya
dengan persamaan regresi Ŷ = a + bX.
Untuk menguji signifikan atau tidaknya
pengaruh variabel X terhadap Y maka
digunakan taraf nyata 5% ( )
dengan derajat kebebasan    (n-1).
Sebelum melakukan uji tersebut,
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas
untuk mengetahui data berdistribusi
normal atau tidak sebagai penentu uji
yang akan digunakan dalam analisis
data, jika data berdistribusi normal
maka akan menggunakan analisi regresi
linier sederhana sedangkan jika data
berdistribusi tidak normal maka data
dianalisis dengan uji korelasi pangkat.
HASIL PENELITIAN

Setelah diberikan perlakuan
terhadap kelas eksperimen yaitu kelas
yang diajarkan dengan model
pembelajaran grup investigation
diselingi musik klasik siswa memiliki
antusias yang tinggi untuk belajar
karena mereka belajar secara kelompok,
berdiskusi dengan teman satu kelompok
yang membuat mereka nyaman dan
rileks serta santai tapi pasti dalam
belajar. Pada akhir pertemuan setelah
semua materi selesai diajarkan, siswa
diberikan Post-Testuntuk mengukur
kemampuan pemecahan matematika
mereka.

Hasil pemberian Post-Test
(mengukur kemampuan pemahaman

konsep matematika) pada kelas sampel
diperoleh nilai terendah 60 dan nilai
tertinggi 98. Nilai rata-rata 80,8774 dan
simpangan baku 9,488. Data nilai Post-
Test (mengukur kemampuan
pemahaman konsep matematika) kelas
sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1  Data Hasil Post-Test
Kemampuan pemahaman konsep
No Yi f No Yi f
1 60 1 9 80 5
2 64 1 10 84 5
3 66 2 11 86 4
4 68 2 12 88 4
5 70 3 13 90 3
6 73 4 14 93 3
7 76 4 15 96 2
8 78 4 16 98 2

Rata-rata 80,877
Standar Deviasi 9,488
Berdasarkan hasil Post-Test

(mengukur kemampuan pemahaman
konsep matematika) diperoleh nilai
terendah 60 dan nilai tertinggi 98,
dengan nilai rata-rata 80,8774 dan
simpangan baku 9,488. Hasil uji
normalitas dengan uji lilifors untuk
semua data menunjukkan bahwa Ltabel

>Lhitung, hal ini menunjukkan bahwa
semua data berdistribusi normal. Dari
analisis diperoleh nilai a sebesar
5.734949724 dan b sebesar 0.873843
sehingga didapat persamaan regresi:

,
maka dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh model pembelajaran Based
learning dibantu alat peraga terhadap
kemampuan pemahaman konsep. Hal
tersebut terjadi karena pada pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan
pengaruh model pembelajaran Based
learning dibantu alat peraga siswa
diorientasikan mampu menjadi
pembelajar yang mandiri ditambah
diskusi dengan guru atau teman untuk
berbagi pemahaman. Dari hasil
penelitian ini diperoleh bahwa terdapat
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pengaruh model pembelajaran Based
learning dibantu alat peraga terhadap
kemampuan pemahaman konsep
mahasiswa prodi pendidikan
matematika FKIP UHN Medan Tahun
Pelajaran 2017/2018.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan tujuan penelitian dan
sesuai hasil perhitungan dan
pembahasan, maka dapat disimpulkan:
“Terdapat pengaruh model
pembelajaran Based learning dibantu
alat peraga terhadap kemampuan
pemahaman konsep mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN T.P
2016/2017”.
Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan
berdasarkan penelitian inia dalah:

1. Dalam penelitian ini yang diteliti
adalah kemampuan pemahaman
pemecahan masalah. Untuk
penelitian lebih lanjut disarankan
untuk meneliti kemampuan lain
yang belum terjangkau peneliti,
seperti kemampuan penalaran dan
kemampuan berfikir kritis melalui
model pembelajaran Based learning
dibantu alat peraga.

2. Dalam penelitian ini subjek yang
penulis teliti adalah mahasiswa
prodi pendidikan matematika. Bagi
peneliti selanjutnya disarankan
untuk meneliti subjek pada tingkat
yang lain.

3. Dalam penelitian ini materi yang
dikaji adalah matakuliah kapita
selekta matematika SD. Bagi
peneliti selanjutnya disarankan
untuk meneliti materi atau
matakuliah yang lain.
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