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Penelitian ini berbentuk kuasi eksperimen dengan desain kelompok kontrol pretes-postes,
yang bertujuan untuk menelaah perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematik,
interaksi dan proses penyelesaian siswa dalam menyelesaikan masalah. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 kelas X di kota Pematang Siantar Kemudian secara
acak dipilih dua kelas. Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran PBM dan kelas
kontrol dengan pembelajaran secara biasa, dengan sampel adalah Kelas X-2 dan kelas X-4
berjumlah 80 siswa. Instrumen penelitian dengan menggunakan tes kemampuan awal
matematika, tes kemampuan pemecahan masalah matematik, Instrumen tersebut dinyatakan
telah memenuhi syarat validasi isi, dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,97 untuk
kemampuan pemecahan masalah matematik. Analisis data yang digunakan adalah ANAVA
dua jalur. Berdasarkan hasil analisis (ANAVA) diperoleh hasil penelitian yaitu: (1)
Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang diberi pembelajaranya dengan
pembelajaran berbasis masalah  lebih baik dari pada  yang yang diberi dengan
pembelajarannya menggunakan Pembelajaran biasa. Jadi ada perbedaan pembelajaran
berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa, (2) tidak ada
interaksi antara pembelajaran dengan kemampuan awal (tinggi, sedang dan rendah) siswa
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Secara deskriptif juga dikaji
jawaban dari rumusan masalah yaitu: proses penyelesaian jawaban siswa yang
pembelajarannya dengan pembelajaran PBM lebih rapi dan lengkap berdasarkan indikator
kemampuan pemecahan masalah matematik dari pada siswa yang diberi dengan
pembelajaran secara biasa. Temuan penelitian merekomendasikan PBM dijadikan salah satu
pembelajaran yang digunakan di sekolah utamanya untuk mencapai kompetensi berpikir
tinggi.
Kata Kunci: Pembelajaran PBM, Kemampuan Pemecahan Masalah matematik,

PENDAHULUAN
Menghadapi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berkembang
dewasa ini, kita perlu melakukan upaya
peningkatan mutu pendidikan baik prestasi
belajar siswa mamupun kemampuan guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Keberhasilan proses belajar matematika tidak
terlepas dari persiapan siswa dan persiapan
guru. Siswa yang siap untuk belajar
matematika merasa senang dan penuh
perhatian mengikuti pelajaran tersebut, oleh
karena itu guru harus berupaya memelihara
dan mengembangkat minat dan kesiapan
belajar siswa.

Matematika merupakan salah satu
pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang
pendidikan baik di SD, SMP, SMA maupun

Perguruan Tinggi, ilmu yang mendasari
perkembangan kemajuan sains dan
teknologi, sehingga matematika dipandang
sebagai suatu ilmu yang terstruktur dan
terpadu, ilmu tentang pola dan hubungan,
dan ilmu tentang cara berpikir untuk
memahami dunia sekitar. Namun sangat
disayangkan, dewasa ini dalam belajar
matematika banyak siswa yang mengalami
kesulitan dalam mempelajarinya. Siswa tidak
mau berusaha dan sedapat mungkin selalu
menghindar dari kesulitan yang dialaminya,
akibatnya rendahnya  hasil belajar
matematika siswa. Hal ini ditekankan di
dalam Pemerintah Republik Indonesia
melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun
2006 tentang Standar isi untuk Satuan
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Pendidikan Dasar dan Menengah
(Depdiknas, 2006) bahwa matematika
mendasari perkembangan kemajuan
teknologi, mempunyai peran penting dalam
berbagai disiplin, dan memajukan daya pikir
manusia, matematika diberikan sejak dini di
sekolah untuk membekali anak dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sitematis,
kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja
sama. Semua kemampuan itu merupakan
bekal dan modal penting yang diperlukan
anak dalam meniti kehidupan di masa depan
yang penuh dengan tantangan dan berubah
dengan cepat.

Segala upaya terus dilakukan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan baik
secara konvensional maupun inovatif.
Namun, mutu pendidikan belum
menunjukkan hasil yang sebagaimana yang
diharapkan. Kenyataan ini terlihat dari hasil
belajar yang diperoleh siswa masih sangat
rendah, khususnya mata pelajaran
matematika.

Keluhan terhadap rendahnya hasil
belajar matematika siswa dari jenjang
pendidikan terendah sekolah dasar sampai
perguruan tinggi tidak pernah hilang.
Rendahnya hasil belajar matematika siswa
tampak pada ketidaklulusan siswa yang
sebagian besar disebabkan tidak tercapainya
nilai batas lulus yang telah ditetapkan.

Namun kenyataan di lapangan proses
pembelajaran matematika yang dilaksanakan
pada saat ini belum memenuhi harapan para
guru sebagai pengembang strategi
pembelajaran di kelas. Siswa mengalami
kesulitan dalam belajar matematika,
khususnya dalam menyelesaikan soal yang
yang berhubungan dengan kemampuan
pemecahan masalah matematik sebagaimana
diungkapkan Sumarmo (dalam Marzuki
2012:3) bahwa kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika pada
umumnya belum memuaskan. Kesulitan
yang dialami siswa paling banyak terjadi
pada tahap melaksanakan perhitungan dan
memeriksa hasil perhitungan.

Dari hasil observasi dan wawancara
dengan siswa dan guru bidang studi
matematika SMA Negeri 3 di Pematang

Siantar, peneliti mendapatkan hampir rata-
rata kesulitan siswa dalam menyelesaikan
soal dalam bentuk pemecahan masalah
matematika siswa. Salah satu materi  yang
dirasa sulit oleh siswa adalah masalah dalam
bentuk soal cerita dalam kehidupan sehari
pada materi pokok bahasan Perbandingan
Trigonometri, sebagian siswa tidak
memahami soal yaitu tidak mengetahui apa
yang diketahui dan apa yang ditanya pada
soal dan rumus apa yang harus digunakan
dalam menyelesaikan soal. Ini masih salah
satu diantara pokok bahasan yang dirasa sulit
oleh siswa. Diharapkan siswa dapat
menyelesaikan masalah apapun yang
terdapat pada pelajaran matematika dan
dapat menghubungkannya dengan kehidupan
nyata siswa.

Karena itu kemampuan pemecahan
masalah dalam matematika perlu dilatihkan
dan dibiasakan kepada siswa sedini
mungkin. Kemampuan ini diperlukan siswa
sebagai bekal dalam memecahkan masalah
matematika dan masalah yang ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini seperti
yang dikemukakan Ruseffendi (1991: 291)
bahwa: kemampuan  memecahkan masalah
amatlah penting bukan saja bagi mereka
yang dikemudian hari akan mendalami
matematika, melainkan juga bagi mereka
yang akan menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.

Lebih lanjut, Utari  (2002)
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 dalam matematika,
menerapkan strategi untuk menyelesaikan
berbagai masalah (sejenis dan masalah baru)
dalam atau di luar matematika, menjelaskan
atau menginterpretasikan hasil sesuai
permasalahan asal, menyusul model
matematika dan menyelesaikannya untuk
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masalah nyata dan menggunakan matematika
secara bermakna (meaningful). Sebagai
implikasinya maka kemampuan pemecahan
masalah hendaknya dimiliki oleh semua anak
yang belajar matematika.

Salah satu mata pelajaran yang
menunjukkan sifat di atas adalah
matematika, karena matematika ilmu (yang
berkembang sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi, yang menyebabkan
matematika dipandang sebagai suatu ilmu
yang terstruktur dan terpadu, ilmu tentang
pola dan hubungan, dan ilmu tentang cara
berfikir serta memahami dunia sekitar dan
matematika juga merupakan ilmu yang
deduktif, dan bahasa simbol dan bahasa
numerik. Untuk menjawab berbagai
tantangan dan dunia saat ini, kemampuan
berfikir tingkat tinggi siswa seperti
kemampuan memecahkan masalah,
berargumentasi secara logis, bernalar,
menjelaskan dan menjustifikasi,
memanfaatkan sumber-sumber informasi,
berkomunikasi, berkerjasama,
menyimpulkan dari berbagai situasi,
pemahaman konseptual, dan pemahaman
prosedural adalah menjadi prioritas dalam
pembelajaran matematika. Ansari, (2009: 17)
menjelaskan bahwa "pembelajaran
matematika bertujuan untuk
mengembangkan keterampilan dan
memandirikan siswa dalam belajar,
berkolaborasi, melakukan penilaian diri serta
mendorong siswa membangun
pengetahuannya sendiri".

Pentingnya kemampuan pemecahan
masalah matematik dikuasai oleh siswa,
sementara temuan di lapangan bahwa kedua
kemampuan tersebut masih rendah dan
kebanyakan peserta didik terbiasa melakukan
kegiatan belajar berupa menghafal tanpa
dibarengi pengembangan memecahkan
masalah matematika. Pola pengajaran yang
selama ini digunakan guru belum mampu
membantu siswa dalam menyelesaikan soal-
soal berbentuk masalah, mengaktifkan siswa
dalam belajar, memotivasi siswa untuk
mengemukakan ide dan pendapat mereka,
dan bahkan para siswa masih enggan untuk
bertanya pada guru jika mereka belum

paham terhadap materi yang disajikan guru.
Guru juga senantiasa dikejar oleh target
waktu untuk menyelesaikan setiap pokok
bahasan tanpa memperhatikan kompetensi
yang dimiliki siswanya. Untuk
menumbuhkembangkan kemampuan
pemecahan masalah dan komunikasi dalam
pembelajaran matematika, guru harus
mengupayakan pembelajaran dengan
menggunakan model-model belajar yang
dapat memberi peluang dan mendorong
siswa untuk melatih kemampuan pemecahan
masalah matematik siswa.

Ada banyak model pembelajaran
yang bisa kita gunakan dalam upaya
menumbuhkembangkan kedua kemampuan
tersebut, salah satu model pembelajaran yang
diduga akan sejalan dengan karakteristik
matematika dan harapan kurikulum yang
berlaku pada saat ini adalah model
pembelajaran berbasis masalah. Penerapan
model pembelajaran yang bervariasi
merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar
siswa. Model pembelajaran berbasis masalah
merupakan pembelajaran yang dihadapkan
siswa pada masalah autentik sehingga siswa
dapat menyusun pengetahuannya sendiri,
menumbuhkembangkan keterampilan yang
tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa dan
meningkatkan kepercayaan dirinya Arends,
1997 (dalam Faisal 2009:12)

Menggunakan pembelajaran berbasis
masalah, pelajar menghadapi masalah dan
berusaha menyelesaikannya dengan
informasi yang mereka sudah miliki
memungkinkan mereka untuk menghargai
apa yang telah mereka ketahui. Mereka juga
mengidentifikasi apa yang mereka perlu
belajar untuk lebih memahami masalah dan
bagaimana mengatasinya. Barrows, 2003
(dalam  Marzuki 2012:13). Pembelajaran
dengan model pembelajaran berbasis
masalah adalah salah satu pembelajaran yang
berpusat pada siswa dan guru sebagai
fasilitator. Pendekatan berbasis masalah
adalah pendekatan pengajaran yang
menggunakan masalah dunia nyata sebagai
suatu konteks bagi siswa untuk belajar
berpikir kritis dan keterampilan pemecahan
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masalah, serta untuk memperoleh
pengetahuan dan konsep yang esensi dari
materi pelajaran. Masalah kontekstual yang
diberikan bertujuan untuk memotivasi siswa,
membangkitan gairah belajar siswa,
meningkatkan aktivitas belajar siswa, belajar
terfokus pada penyelesaian masalah sehingga
siswa tertarik untuk belajar, menemukan
konsep yang sesuai dengan materi pelajaran,
dan dengan adanya interaksi berbagi ilmu
antara siswa dengan siswa, siswa dengan
guru, maupun siswa dengan lingkungan
siswa diajak untuk aktif  dalam
pembelajaran.

Salah satu ciri utama model
pembelajaran berbasis masalah yaitu
berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu,
dengan maksud masalah yang disajikan
dalam pembelajaran berbasis masalah
mungkin berpusat pada mata pelajaran
tertentu tetapi siswa bisa meninjau masalah
tersebut dari banyak segi atau mengaitkan
dengan disiplin ilmu yang lain untuk
menyelesaikannya. Dengan diajarkannya
pendekatan berbasis masalah mendorong
siswa belajar secara aktif, penuh semangat
dan siswa akan semakin terbuka terhadap
matematika, serta akan menyadari manfaat
matenatika karena tidak hanya terfokus pada
topik tertentu yang sedang dipelajari.

Penerapan model pembelajaran
pembelajaran ini diupayakan ada
peningkatkan kemampuan pemecahan
masalah dan komunikasi matematika karena
siswa mulai bekerja dari permasalahan yang
diberikan, mengaitkan masalah yang akan
diselidiki dengan dengan meninjau masalah
itu dari banyak segi, melakukan penyelidikan
autentik untuk mencari penyelesaian nyata
terhadap masalah nyata, membuat produk
berupa laporan, model fisik untuk
didemonstrasikan kepada teman-teman lain,
bekerja sama satu sama lain untuk
mengembangkan keterampilan sosial dan
keterampilan berpikir.

Penelitian tindakan kelas dengan
penerapan model pembelajaran berbasis
masalah  telah diteliti oleh Faisal, dkk (2009:
27) yang menyatakan: pada siklus I hasil
belajar diperoleh 14 siswa dari 26 siswa (53,

84) mencapai ketuntasan belajar dan pada
siklus II hasil belajar diperoleh 21 siswa dari
26 orang siswa (91,43%) mencapai
ketuntasan belajar dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah
dengan dengan pembelajaran biasa. Hasanah
(2004) dalam penelitiannya pada siswa SMP
Negeri 6 Cimahi berkaitan dengan proses
belajar mengajar menyimpulkan pemahaman
siswa yang memperoleh pembelajaran
berbasis masalah lebih baik dari
pembelajaran biasa, rata-rata kemampuan
pemahaman matematika dengan
pembelajaran berbasis masalah adalah
86,05% sedangkan dengan pembelajaran
biasa 78,43%. Analisis terhadap
penelitiannya mengimplikasikan bahwa
pendekatan berbasis masalah dengan
menekankan  representasi matematik dapat
dijadikan guru sebagai salah satu alternatif
untuk meningkatkan kemampuan
pemahaman dan kemampuan penalaran
matematik.

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah diteliti terlebih dahulu juga
menunjukkan kemampuan komunikasi
matematik siswa masih rendah yaitu hasil
penelitian dari Ansari (2009) hasil observasi
dilapangan yang dilakukan terhadap siswa
kelas X dibeberapa SMA Negeri NAD juga
menunjukkan bahwa rata-rata siswa terlihat
kurang terampil berkomunikasi untuk
menyampaikan informasi seperti menyatakan
ide, mengajukan pertanyaan dan menaggapi
pendapat orang lain. Mereka cenderung
bersifat pasif atau pendiam ketika guru
mengajukan pertanyaan untuk mengecek
pemahaman siswa dan siswa juga masih
terlihat malu-malu atau segan untuk bertanya
ketika guru menyediakan waktu untuk
bertanya. Penelitian dari Saragih (2007) juga
menemukan bahwa siswa kelas VII di kota
Bandung mengalami kesulitan dalam
kemampuan mengajukan argumentasi serta
menemukan pola dan pengajaran bentuk
umumnya

Melengkapi penelitan-penelitian yang
terdahulu, beberapa hal yang masih perlu
diungkap lebih jauh yaitu berkaitan dengan
pembelajaran matematika yang berdasarkan
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kemampuan awal matematika siswa yang
dibedakan ke dalam kelompok tinggi,
sedang, dan rendah terhadap peningkatan
kemampuan pemecahan masalah dan
kemampuan komunikasi siswa. Dugaan
bahwa kemampuan awal matematika siswa
yang  dibedakan ke dalam kelompok
kemampuan tinggi, sedang dan rendah
adanya interaksi dengan kemampuan
pemecahan masalah siswa dan kemampuan
komunikasi yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi hasil belajar matematika.
Disebabkan oleh pemahaman materi atau
konsep baru harus mengerti dulu konsep
sebelumnya hal ini harus diperhatikan dalam
urutan proses pembelajaran. Hal ini senada
dengan Russefendi (1991) yang mengatakan
objek langsung dalam matematika adalah
fakta, ketrampilan, konsep dan aturan
(prinsipal). Berdasarkan pernyataan tersebut
maka objek dari matematika terdiri dari
fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip
yang menunjukkan bahwa matematika
merupakan ilmu yang mempunyai aturan,
yaitu pemahaman materi yang baru
mempunyai persyaratan penguasaan materi
sebelumnya.

Tes awal diberikan kepada siswa
untuk mengetahui kemampuan awal siswa
sebelum siswa memasuki materi selanjutnya.
Menurut Ruseffendi (1991:112) setiap siswa
mempunyai kemampuan yang berbeda, ada
siswa yang pandai, ada yang kurang pandai
serta ada yang biasa-biasa saja serta
kemampuan yang dimiliki siswa bukan
semata-mata merupakan bawaan dari lahir
(hereditas), tetapi juga dapat dipengaruhi
oleh lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan
lingkungan belajar khususnya model
pembelajaran menjadi sangat penting untuk
dipertimbangkan artinya pemilihan model
pembelajaran harus dapat meningkatkan
kemampuan matematika siswa yang
heterogen.

Bagi siswa yang memiliki
kemampuan sedang atau rendah, apabila
model pembelajaran yang digunakan oleh
guru menarik dan menyenangkan, sesuai
dengan tingkat kognitif siswa sangat
dimungkinkan pemahaman siswa akan lebih

cepat dan akhirnya dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan
kemampuan komunikasi. Sebaliknya bagi
siswa yang memiliki kemampuan tinggi
tidak begitu besar pengaruh model
pembelajaran terhadap kemampuan dalam
matematika. Hal ini terjadi karena siswa
kemampuan tinggi lebih cepat memahami
matematika.

Berdasarkan uraian diatas
permasalahan yang akan diungkap dan dicari
penyelesaiannya adalah : (1) Apakah
kemampuan pemecahan masalah matematika
siswa yang diberi Pembelajaran Berbasis
Masalah (PBM) lebih baik dari pada siswa
yang diberi pembelajaran secara biasa? (2)
Apakah terdapat interaksi antara
pembelajaran dengan kemampuan awal
siswa terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa. (3)
Bagaimanakah proses penyelesaian jawaban
yang dibuat oleh siswa dalam menyelesaikan
masalah pada masing-masing pembelajaran.
METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa Kelas X SMA Negeri 3 di
kota Pematang Siantar . Sampel diambil
secara acak terpilih kelas X-2 (Pembelajaran
PBM) dan X-4 (Pembelajaran Biasa).
Adapun instrumen penelitian adalah
kemampuan awal matematika, tes
kemampuan pemecahan masalah matematik.
Tes kemampuan pemecahan masalah
matematik berupa soal pretes dan postes
berisi tentang topik perbandingan
trigonometri berbentuk essay.

Data yang akan dianalisis dalam
penelitian ini adalah hasil pretes dan postes.
Data yang diperoleh dari skor kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa
terhadap matematika dikelompokkan
menurut kelompok pembelajaran Berbasis
masalah dan pembelajaran biasa dan
kelompok kemampuan awal matematika
siswa (tinggi, sedang, rendah). Pengolahan
data diawali dengan menguji persyaratan
statistik yang diperlukan sebagai dasar dalam
pengujian hipotesis, antara lain adalah uji
normalitas data dan uji homogenitas varians.
Selanjutnya, dilakukan uji- t, dan ANAVA
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dua jalur yang disesuaikan dengan
permasalahannya. Seluruh perhitungan
statistik menggunakan bantuan program
komputer SPSS 16. untuk rumusan masalah
nomor satu dan dua dilakukan dengan uji-t
untuk melihat perbandingan dua rerata
kelompok, sedangkan rumusan masalah
nomor tiga dan empat pengujiannya dengan
ANAVA untuk melihat perbedaan rerata
melalui pengetesan variansinya, dengan
ANAVA juga dapat melihat pengaruh
variabel bebas dan variabel kontrol terhadap
variabel terikatnya, dengan kata lain dapat
melihat apakah ada interaksi antara variabel
bebas dengan variabel kontrol. Untuk
interaksi mengunakan ANOVA dua jalur.

HASIL PENELITIAN
Setelah pengujian prasyarat analisis

data homogenitas varian data dan normalitas
data terpenuhi, maka analisis data dapat
dilanjutkan. Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini menggunakan teknik uji
analisis varians (ANAVA). Hasil pengujian
menunjukkan bahwa kelompok data
kemampuan pemecahan masalah matematika
berasal dari populasi yang berdistribusi
normal dengan varians masing-masing
pasangan kelompok data homogen, maka
selanjutnya dilakukan analisis statistik
ANAVA dua Jalur.

Hipotesis yang diajukan yaitu
kemampuan pemecahan masalah  matematik
siswa yang menggunakan pembelajaran
berbasis masalah lebih baik daripada siswa
yang menggunakan pembelajaran biasa,
maka teknik ANAVA yang digunakan
adalah analisis statistik ANAVA dua Jalur .
Analisis dilakukan pada taraf signifikansi α =
0,05. Kriteria pengujiannya adalah terima Ho
jika taraf signifikansi  lebih kecil dari α =
0,05.  dan tolak Ho jika taraf signifikansi
mempunyai harga-harga lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan uji
ANAVA kemampuan pemecahan masalah
pada tabel 4.21 pada taraf signifikansi

05 diperoleh nilai F hitung pada faktor
pembelajaran (PBM dan PB) adalah 6,650
dan nilai signifikan (sig) α = 0,012. Karena
taraf nilai signifikan  kemampuan

pemecahan masalah lebih kecil dari α = 0,05,
sehingga H0 ditolak. Maka dapat
disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan
masalah matematik siswa yang memperoleh
pembelajaran PBM lebih baik dari pada
kemampuan pemecahan masalah matematik
siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.

Faktor pembelajaran dan KAM,
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,528.
Karena nilai signifikansi lebih besar dari
nilai taraf signikan 0,05, maka Ho diterima,
yang berarti tidak terdapat interaksi antara
pembelajaran dengan kemampuan awal
matematika siswa (tinggi, sedang, rendah)
terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematik siswa. Jadi, kemampuan
pemecahan masalah matematik siswa
disebabkan oleh perbedaan pembelajaran
yang digunakan bukan karena kemampuan
awal matematika siswa.

Faktor pembelajaran yang
berhubungan dengan kemampuan siswa
diperoleh nilai F sebesar 0,207 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,813 lebih besar dari
taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga H0

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
peningkatan kemampuan pembelajaran
berbasis masalah adalah diakibatkan
pemebalajaran yang dilakukan karena skor
rataan yang diperoleh siswa di kelas ini lebih
tinggi dibandingkan dengan skor rataan yang
diperoleh di kelas biasa. Sehinga tidak
terdapat interaksi antara pembelajaran dan
kemampuan awal matematika siswa terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematik
siswa. Dari selisih skor dalam kelompok,
tampak siswa dengan kategori KAM tinggi
dengan selisih skor 1,97, sementara selisih
skor untuk siswa berkategori KAM sedang
1,83, dan siswa yang berkategori KAM
rendah adalah 0,94 hal ini, berarti bahwa
tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama
yang disumbangkan oleh pendekatan
pembelajaran dan kemampual awal
matematika siswa terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa
kelompok data kemampuan komunikasi
matematika berasal dari populasi yang
berdistribusi normal dengan varians masing-
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masing pasangan kelompok data homogen,
maka selanjutnya dilakukan analisis statistik
ANAVA dua Jalur.

Kemampuan pemecahan masalah
matematik menunjukkan bahwa setelah
mendapat pembelajaran berbasis masalah
dan pembelajaran biasa mengalami
perubahan pada setiap aspek. Siswa yang
mendapat pembelajaran PBM memperoleh
kemampuan pemecahan masalah matematik
yang lebih besar pada aspek memahami
masalah pada butir soal nomor dua (3,05)
daripada pembelajaran biasa (3,.025).
Khusus aspek menyusun Rencana pada
pembelajaran PBM (2,975) mengalami
perubahan yang lebih besar daripada aspek
membuat pembelajaran biasa (2.9).
Pembelajaran PBM perubahan terkecil
terdapat pada aspek penyelesaian masalah
(3,55) yaitu butir soal nomor satu,
sedangkan pembelajaran biasa peningkatan
terkecil terdapat pada aspek menggambar
pada butir soal dua yaitu (3,45). Pada Aspek
memeriksa kembali pembelajaran PBM
mengalami perubahan yang sama dengan
pembelajaran biasa pada butir soal nomor
tiga.

Walaupun pembelajaran PBM
mengalami perubahan lebih besar daripada
pembelajaran biasa dalam keempat aspek
pemecahan masalah matematik kecuali aspek
memeriksa kembali, namun ditinjau dari per-
indikator belum maksimal. Pada aspek
memeriksa kembali (soal nomor 3d) untuk
soal menghitung  berapa meterkah tinggi
tiang bendera yaitu penggunaan dari rumus
Trigonometri masih rendah, banyak siswa
yang tidak menghitung berapa meterkah
tinggi tiang bendera dan tidak memberi
alasan yang benar.

Dilihat dari hasil tes kemampuan
Pemecahan masalah matematik, masih ada
siswa yang tidak dapat menuliskan  jawaban
dengan benar, hal ini diperoleh dari proses
penyelesaian siswa baik siswa yang
diajarkan dengan pembelajaran PBM
maupun pembelajaran biasa. Berdasarkan
lembar jawaban siswa, berikut ini akan
disajikan proses penyelesaian kemampuan
pemecahan masalah matematik untuk setiap

butir soal. Lebih lengkapnya berikut ini
disajikan hasil tes kemampuan pemecahan
masalah matematik yang dikategorikan
kedalam indikator butir soal yaitu:
memahami masalah, merencanakan
penyelesaian, menyelesaikan masalah,
melakukan pemeriksaan.

PEMBAHASAN
1. Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematika Siswa
Kemampuan pemecahan masalah

adalah kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah  matematika dengan
memperhatikan proses menemukan jawaban
berdasarkan langkah-langkah pemecahan
masalah (memahami masalah; merencanakan
pemecahan masalah; menyelesaikan
masalah; dan melakukan pengecekan
kembali) yang dikemukakan oleh polya.

Berdasarkan hasil analisis data
terhadap rata-rata skor pretes yang dilakukan
pada kelompok siswa yang diberi dengan
PBM dengan rata-rata sebesar 23,52 dan
pada kelompok siswa yang diberi dengan
pembelajaran secara Biasa (kelompok
kontrol) dengan rata-rata sebesar 24,10. Dari
hasil pengujian data rerata skor pretes
terhadap kedua kelompok dapat disimpulkan
bahwa kedua kelompok memiliki
kemampuan awal yang sama  atau tidak
terdapat perbedaan yang signifikan.

Setelah adanya PBM untuk kelas
eksperimen dan pembelajaran Biasa untuk
kelas kontrol, maka diperoleh skor postes
untuk kemampuan pemecahan masalah
matematik pada kedua kelas. Rerata skor
postes kemampuan pemecahan masalah
matematik siswa kelas eksperimen adalah
30,20 dan simpangan baku 3,123 demikian
pula rerata skor kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa pada kelas
kontrol adalah 28,78 dan simpangan baku
3,101.

Dari hasil uji rerata menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan rerata postes
kemampuan pemecahan masalah matematik
siswa kelas eksperimen dan rerata postes
kemampuan pemecahan masalah matematik
siswa kelas kontrol. Berdasarkan pengujian
dengan menggunakan ANAVA dua jalur
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maka diperoleh kemampuan pemecahan
masalah dengan F hitung pada faktor
pembelajaran (PBM dan PB) adalah 6,650
dan nilai signifikan (sig) α = 0,012. Karena
taraf nilai signifikan  kemampuan
pemecahan masalah lebih kecil dari α = 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa yang
diberi dengan pembelajaran berbasis masalah
(PBM) lebih baik dari pada siswa yang
diberi dengan pembelajaran biasa. Temuan
kemampuan pemecahan masalah ini
menunjukkan bahwa PBM dapat
mengantarkan siswa untuk mencapai prestasi
yang baik.

Merupakan hal yang wajar jika
terdapat perbedaan kemampuan pemecahan
masalah siswa yang diberi pembelajaran
berbasis masalah dengan siswa yang diberi
pembelajaran biasa. Pada pembelajaran
berbasis masalah, siswa diberikan masalah
berupa LAS  yang permasalahannya diangkat
dari kehidupan anak lebih mudah dipahami
oleh anak, karena nyata, terjangkau oleh
imajinasinya, dan dapat dibayangkan,
sehingga lebih mudah baginya untuk mencari
kemungkinan penyelesaian dengan
menggunakan kemampuan pemecahan
masalah yang telah dimilikinya. Sedangkan
pada pembelajaran biasa, permasalahan yang
diberikan senantiasa asing bagi anak karena
saat proses pembelajaran siswa dijelaskan
terlebih dahulu materinya baru kemudian
diberikan contoh soal yang dikerjakan secara
demonstrasi di papan tulis, setelah itu guru
memberikan  soal  di buku latihan yang
sesuai dengan contoh tersebut untuk
dikerjakan masing-masing siswa, sehingga
disaat anak dihadapkan pada masalah yang
non rutin kesulitan untuk menyelesaikannya.
Siswa pada kelas kontrol hanya mampu
menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan saja tetapi untuk tahap
selanjutnya sudah mengalami kesulitan
sehingga anak tidak dapat mengembangkan
kemampuan pemecahan masalah yang telah
dimilikinya. Hasil temuan ini diperkuat
berdasarkan temuan dari penelitian
Zulkarnaini (2009) yang dalam penelitiannya
menemukan bahwa Kemampuan pemecahan

masalah dan komunikasi matematik siswa
yang memperoleh pendekatan open-ended
dengan belajar kooperatif tipe coop-coop
lebih baik dibanding siswa memperoleh
pendekatan open-ended, dan kemampuan
pemecahan masalah dan komunikasi
matematik kedua sampel tersebut lebih baik
dibanding siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional. Hasil temuan ini
juga senada dengan penelitian yang
dilakukan oleh Marzuki (2012) yang
menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan
pemecahan masalah siswa yang diberi
pembelajaran berbasis masalah lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang
pembelajaran secara biasa.
2. Interaksi Antara Faktor Pembelajaran

(PBM dan Pembelajaran Biasa) dan
Faktor Kemampuan Awal Matematika
Siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap
Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika Siswa.

Interaksi antara faktor pembelajaran
dan faktor KAM terhadap kemampuan
pemecahan masalah tidak signifikan.
Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis
penelitian yang menyatakan bahwa ada
interaksi antara pembelajaran (PBM dan
Pembelajaran Biasa) dan kemampual awal
matematika siswa (tinggi, sedang, rendah)
terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematik siswa. Hal ini juga dapat diartikan
bahwa interaksi antara pendekatan
pembelajaran dengan KAM tidak
memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kemampuan pemecahan masalah.

Hal ini dikarenakan faktor
pembelajaran yang digunakan guru
berpengaruh terhadap aktivitas siswa di kelas
selama mengikuti proses pembelajaran.
Pembelajaran PBM yang diterapkan dalam
penelitian ini adalah suatu pembelajaran
yang penyajian materinya disajikan dalam
bentuk diskusi kelompok berupa LAS.
Proses pemecahan masalah dalam diskusi
kelompok, antar siswa atau antara siswa
dengan guru, antar siswa dengan siswa
berpengaruh positif terhadap pemahaman
siswa pada materi yang didiskusikan.
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Pada pembelajaran PBM hasil
diskusi setiap kelompok kemudian
dipresentasikan dalam diskusi kelas, yang
bertujuan untuk mengungkap pendapat siswa
tentang proses kerja kelompok yang telah
dilakukan. Guru dapat memberikan umpan
balik terkait proses dan hasil dari pemecahan
masalah yang diperoleh untuk menanamkan
konsep-konsep matematika yang dipelajari.

Berdasarkan pengamatan peneliti,
selama kegiatan pembelajaran interaksi antar
siswa dalam kelompok maupun antar
kelompok berjalan cukup baik dan dinamis.
Siswa tampak antusias mendengarkan
penjelasan guru bahkan cukup tertarik
mengerjakan permasalahan yang ada di LAS,
kemudian terlibat dalam diskusi kelompok
maupun diskusi kelas. Pembagian kelompok
belajar siswa dilakukan secara heterogen, hal
ini menunjukkan pemecahan masalah dalam
kelompok berjalan dengan baik. Antusiasme
yang lebih tinggi tampak pada saat siswa
melakukan mengerjakan LAS dengan penuh
semangat. Kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal yang berkaitan
dengan kemampuan pemecahan masalah
matematik. Para siswa menyadari bahwa
setiap anggota kelompok harus saling
berbagi ilmu dan siswa bersaing sebagai
kelompok. Mereka membangun
ketergantungan atau kepercayaan dalam tim
asal mereka yang memberikan kesempatan
kepada mereka untuk merasa percaya diri
ketika mereka bersaing dalam kelompok. Hal
ini memberikan suatu informasi bahwa
pembelajaran PBM berkonstribusi positif
dalam kemampuan pemecahan masalah
matematik. Sehingga mengakibatkan tidak
adanya interaksi antara faktor-faktor tersebut
terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematik.

Selain itu, ada yang menarik dari
temuan peneliti bahwa siswa dengan kategori
KAM tinggi yang belajar dengan
pembelajaran biasa memperoleh nilai
pemecahan masalah yang lebih rendah dari
siswa KAM dengan kategori rendah yang
belajar dengan pembelajaran PBM. Dari
beberapa hal di atas menunjukkan bahwa
tidak adanya interaksi antara KAM dengan

pembelajaran dalam kemampuan pemecahan
masalah matematik siswa dan faktor
pembelajaran yang membuat siswa berbeda
bukan faktor KAM, karena seseorang yang
belajar hal baru sangat dipengaruhi oleh
struktur kognitif yang dimilikinya.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa yang pembelajarannya
menggunakan pembelajaran berbasis
Masalah lebih baik dari pada  yang
pembelajarannya menggunakan
Pembelajaran biasa. Jadi ada pengaruh
pembelajaran berbasis masalah terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematik
siswa. Tidak ada interaksi antara
pembelajaran berbasis masalah dan
kemampuan awal (tinggi, sedang, rendah)
siswa terhadap kemampuan Pemecahan
masalah matematik siswa. Hal ini juga
diartikan bahwa interaksi antara pendekatan
pembelajaran (PBM dan PB) dan
kemampuan awal matematika siswa (tinggi,
sedang dan rendah) tidak memberikan
pengaruh secara bersama-sama yang
signifikan terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematik. Perbedaan kemampuan
pemecahan masalah matematik disebabkan
oleh perbedaan pembelajaran yang
digunakan bukan karena kemampuan awal
matematika siswa. Tidak ada interaksi antara
pembelajaran berbasis masalah dan
kemampuan awal (tinggi, sedang, rendah)
siswa terhadap kemampuan Pemecahan
masalah matematik siswa.

Proses penyelesaian jawaban siswa
dalam menyelesaikan masalah kemampuan
pemecahan masalah matematik yang
diajarkan dengan Pembelajaran Berbasis
Masalah (PBM). Tes kemampuan
pemecahan masalah matematik untuk butir
soal 1 siswa yang dijarkan dengan PBM
kriteria terbesar sebanyak 11 siswa (27,5%
dari 40 siswa) yang memenuhi kriteria rapi,
langkah-langkah berurutan dan penyelesaian
benar. Tes kemampuan pemecahan masalah
untuk butir soal 2 siswa yang diajarkan
dengan pembelajaran PBM ada 8 siswa (20%
dari 40 siswa) yang memenuhi kriteria rapi,
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langkah-langkah berurutan dan penyelesaian
benar dan merupakan kriteria terbesar. Tes
kemampuan pemecahan masalah untuk butir
soal 3 siswa yang diajarkan dengan
pembelajaran PBM ada 7 siswa (17,5% dari
40 siswa) yang memenuhi kriteria rapi,
langkah-langkah berurutan dan penyelesaian
benar dan merupakan kriteria terbesar.
Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil
penelitian ini, maka berikut beberapa saran
yang perlu mendapat perhatian dari semua
pihak yang berkepentingan terhadap
penggunaan pembelajaran berbasis masalah
(PBM) dalam proses pembelajaran
matematika. Saran-saran tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Bagi para guru matematika

Berdasarkan hasil penelitian yang
peneliti lakukan pembelajaran berbasis
masalah mampu meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa pada
materi persamaan dan pertidaksamaan linear
satu variabel. Namun perlu dipertimbangkan
untuk materi yang lain karena pembelajaran
berbasis masalah tidak cocok diterapkan
untuk semua materi. Agar pelaksanaan
pembelajaran dengan pembelajaran berbasis
masalah (PBM)  dapat lebih berhasil dengan
baik di kelas, sebaiknya mempersiapkan
dengan matang rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP),   lembar aktivitas siswa
(LAS),  serta soal-soal yang berkenaan
dengan kemampuan pemecahan masalah dan
kemampuan matematis siswa.
2. Bagi peneliti selanjutnya.

Dapat melakukan penelitian kedepannya
mengenai bagaimana pengaruh pembelajaran
berbasis masalah (PBM) terhadap
kemampuan matematis lainnya, seperti
kemampuan pemahaman, penalaran,
disposisi, berpikir kritis, dan kreatif.
Rancanglah perangkat pembelajaran dengan
efektif, sesuaikan dengan indikator
kemampuan dan alokasi waktu yang harus
dicapai.
3. Bagi lembaga terkait

Agar mensosialisasikan pembelajaran
berbasis masalah diterapkan dalam proses
pembelajaran sehingga meningkatnya

kemampuan matematika yang dimiliki oleh
siswa, khususnya kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa.
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