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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini menyelidiki perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran langsung. Penelitian
ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 80 siswa
yang keseluruhan sebanyak 208 siswa SMA kelas X, Penelitian ini merupakan suatu studi
eksperimen dengan desain penelitian pre-test-post-test control group design. populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 (satu) dengan mengambil sampel dua kelas (kelas
eksperimen dan kelas kontrol) melalui teknik random sampling. Data diperoleh melalui nilai
semester untuk KAM, tes kemampuan pemahaman konsep matematika matematika. Data
dianalisis dengan uji ANAVA dua jalur. Sebelum digunakan uji ANAVA dua jalur terlebih
dahulu dilakukan uji homogenitas dalam penelitian dan normalitas dalam penelitian ini
dengan taraf signifikan 5%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan tes
kemampuan pemahaman konsep kelas eksperimen adalah 0, 5958 dan kelas kontrol adalah
0,3832 dengan nilai sig = 0,00 dimana 0,00 < α = 0,05 maka terdapat perbedaan kemampuan
pemahaman matematik siswa yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis masalah (PBM)
dengan Pembelajaran langsung. Nilai signifikan sebesar 0, 426, karena 0, 426 > 0,05 maka
tidak adanya interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa
terhadap perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Proses penyelasaian
masalah yang dibuat oleh siswa dalam menyelesaikan masalah pada Model Pembelajaran
(PBM) lebih bervariasi daripada Pendekatan Pembelajaran Konvensional.
Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM), Pemahaman Konsep Matematka,

Berpikir Kreatif Matematka.

PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di

Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan
Universitas HKBP Nommensen. Adapun
waktu pelaksanaan penelitian ini adalah
semester ganjil tahun ajaran 2014/2015.
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
Matematika Diskrit, 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 model

pembelajaran berbasis masalah efektif
terhadap   kemampuan pemahaman
konsep matematis   mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN, hal
ini dapat ditinjau dari hasil tes yang
diberikan kepada mahasiswa. Untuk
melihat efektivitas model yang dilakukan
ditinjau dari hasil observasi kemampuan
dosen mengajar menggunakan model
pembelajaran serta alokasi waktu normal
dengan waktu ketercapaian.

Penelitian ini melibatkan satu
kelas yang diajarkan dengan model
pembelajaran berbasis masalah terhadap
kemampuan pemahaman konsep
matematis mahasiswa prodi pendidikan
matematika FKIP UHN. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah One-
shot case study adalah sekolompok
sampel dikenai perlakuan tertentu
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(variabel bebas) kemudian dilakukan
pengukuran terhadap variabel tersebut.
Desain penelitian ini    dapat
digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel One- shot case study
Kelompok TreatmentPost-Test 1Treatment Post-Test 2

Eksperimen X O X O

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

Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan dua cara ya itu tes dan
lembar observasi. Observasi dilakukan
pada saat pembelajaran sedang
berlangsung, yang dimaksudkan untuk
mengamati kemampuan pemecahan
masalah siswa yang dilakukan oleh
observer. Yang berperan sebagai observer
adalah Peneliti. Tes berisikan serentetan
pertanyaan atau latihan serta alat lain
yang digunakan untuk mengukur
kemampuan pemahaman konsep siswa
dan kreativitas matematis siswa dalam
menyelesaikan soal. Bentuk test yang
diberikan adalah essay (tes isian). Tes
ini digunakan untuk mengetahui
ketuntasan belajar yang dilihat dari daya
serap materi pelajaran.

Untuk mempermudah pelaksanaan
penelitian, maka perlu dirancang suatu
prosedur penelitian yang sistematis.
Prosedur tersebut merupakan arahan bagi
peneliti dalam melaksanakan penelitian
dari awal sampai akhir. Dalam penelitian
ini peneliti membagi prosedur penelitian
menjadi tiga tahap, yaitu: 1) Persiapan
Penelitian. Pada tahap persiapan ini
dilakukan  langkah-langkah  sebagai
berikut: a)  Mengidentifikasi
permasalahan; b) Membuat proposal
penelitian; c) Seminar proposal
penelitian; d) Mengurus perizinan dengan
pihak terkait; e) Membuat instrumen
penelitian; f) Melakukan uji coba
instrumen; g) Merevisi instrumen
penelitian. 2) Pelaksanaan Penelitian.
Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut: a)
Memilih sampel yang akan digunakan

dalam penelitian; b) Melaksanakan
pembelajaran matematika dengan
menggunakan model pembelajaran
problem based instruction menggunakan
LKS; c) Melaksanakan observasi terhadap
kemampuan guru megajar dengan model
pembelajaran dan rentang waktu; d)
Memberikan post-tes. e) Analisis Data.
Taknik analisis data hasil dalam
penelitian ini adalah teknik Analisis
Deskriptif. Menganalisis data secara
deskriptif kesesuaian materi dengan
model, penyampaian materi,
komunikasi guru dengan siswa, daya
serap siswa terhadap materi, alokasi
waktu normal dengan waktu ketercapaian.

Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data deskriptif. Untuk
melihat Keefektifan ada tiga indikator
yang diperhatikan yaitu: 1) Kualitas
Pembelajaran, kualitas pembelajaran
dilihat dari Ketuntasan pemebelajaran. 2)
Kesesuaian tingkat Pembelajaran,
kesesuaian tingkat pembelajaran ini dilihat
dari lembar observasi Kemampuan
Mengajar Dosen yang  telah didesain
berdasarkan model pembelajaran. 3)
waktu, waktu yang dibutuhkan untuk
mengajar dengan menggunakan model
pembelajaran dilihat dari lembar observasi
ketercapaian waktu ideal.
HASIL PENELITIAN

Model pembelajaran Berbasis masalah
(PBM) adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada
proses keterlibatan siswa secara penuh
untuk dapat menemukan materi yang
dipelajari dan menghubungkannya
dalam situasi kehidupan nyata sehingga
mendorong siswa untuk dapat
menerapkannya dalam kehidupan
mereka. Model pembelajaran Berbasis
masalah (PBM) disebut pendekatan
kontekstual karena konsep belajar yang
membantu guru  mengaitkan antara
materi yang  diajarkannya dengan
situasi  dunia nyata siswa dan
mendorong siswa membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan
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mereka, dengan melibatkan tujuh
komponen utama pembelajaran
kontekstual, yakni: konstruktivisme
(constructivism), bertanya (questioning),
inkuiri (inquiry), masyarakat belajar
(learning community), pemodelan
(modeling), dan penilaian autentik
(authentic assessment).

Adapun tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui apakah model
pembelajaran berbasis masalah efektif
terhadap kemampuan  pemahaman
konsep matematis mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN.
Untuk mengetahui keefektifan suatu
pembelajaran maka diperlukan suatu
indikator Efektivitas pembelajaran,
dalam penelitian ini adalah: 1)
Ketercapaian ketuntasan belajar; 2)
Pencapaian waktu ideal yang digunakan;
3) Ketercapaian efektivitas kemampuan
dosen mengelola pembelajaran terhadap
pembelajaran yang posotif.

Dari hasil pembahasan di atas
maka diperolehlah hasil penelitian untuk
menjawab pertanyaan pada rumusan
maslah yaitu: “apakah model
pembelajaran berbasis masalah efektif
terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematis mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN?”.
Adapun  hasil  penelitian yang
diperoleh seperti  pada tabel  2. berikut.
Tabel 2. Pencapaian Efektivitas Model

pembelajaran berbasis masalah Terhadap
Pemahaman

Tahapan
Penelitian

Pencapaian
Ketuntasa

Pencapaian
Waktu

Kemampuan
Mengajar

Kesimpulan

Tahap 1 81,48% 4,1 4,4 Efektif

Tahap 2 83,33% 4,0 4,4 Efektif

Dari tabel 2. di atas terlihat bahwa
pada tahap I diperoleh pencapaian
ketuntasan 81,48% kategori tuntas,
Pencapaian waktu ideal 4,1 kategori baik,
kemampuan mengajar 4,4 kategori baik
sehingga dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran berbasis masalah efektif
terhadap pemahaman konsep matematika
mahasiswa  prodi pendidikan matematika
FKIP UHN T.P. 2014/2015. Selanjutnya
dari tabel 2. juga terlihat bahwa pada tahap

II diperoleh pencapaian ketuntasan 83,33%
kategori tuntas, Pencapaian waktu ideal 4,0
kategori baik, kemampuan mengajar 4,4
kategori baik sehingga dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran berbasis
masalah efektif terhadap pemahaman
konsep matematika mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN T.P.
2014/2015.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang
disajikan pada Bab IV diperoleh hasil
bahwa tahap  I
diperoleh pencapaian ketuntasan 81,48%
kategori tuntas, Pencapaian waktu ideal
4,1 kategori baik, kemampuan
mengajar 4,4 kategori baik sehingga
dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran berbasis masalah efektif
terhadap pemahaman konsep
matematika mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN
T.P. 2014/2015. Selanjutnya dari tabel
2. juga terlihat bahwa pada tahap II
diperoleh pencapaian ketuntasan
83,33% kategori tuntas, Pencapaian
waktu ideal 4,0 kategori baik,
kemampuan mengajar 4,4 kategori baik
sehingga dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran berbasis masalah
efektif terhadap pemahaman konsep
matematika mahasiswa prodi pendidikan
matematika FKIP UHN T.P. 2014/2015.
Saran

Adapun saran yang dapat
diambil dari hasil penelitian
ini, yaitu:

1. Dalam penelitian ini, model
pembelajaran yang digunakan
adalah model pembelajaran berbasis
masalah dengan kompetensi yang
akan ditingkatkan adalah
kemampuan pemahaman konsep,
oleh karena itu bagi peneliti lainnya
yang akan meneliti dengan model
yang sama agar mencoba mengkaji
pada kompetensi peserta didik
lainnya

2. Bagi peneliti pemula
menggunakan model
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pembelajaran berbasis masalah
agar memperhatikan materi ajar yang
akan diajarkan, karena tidak semua
materi ajar mudah diajarkan dengan
model pembelajaran berbasis
masalah kalau belum
berpengalaman.

3. Jika ingin melakaukan
pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran PBM pada
bidang studi matematika hendaklah
lebih selektif dalam memilih
materi, harus betul-betul memiliki
penguasaan kelas, punya persiapan
yang matang sebelum mengajar
maka akan diperoleh hasil yang baik.
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