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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah I 

Palembang tahun ajaran 2014/2015  pada tanggal 04 Mei  2015  sampai 

30 Mei 2015 dengan materi Peluang. Subjek dalam penelitian ini adalah 

kelas X.MIPA 4 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 34 siswa dan 

X.MIPA 5 sebagai kelas kontrol dengan jumlah 36 siswa.  

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan 

segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada saat penelitian antara lain 

menyusun RPP, LKS, lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar 

observasi aktivitas guru, soal pretes dan posttest. Setelah itu, peneliti 

melakukan validasi terhadap instrumen penelitian dengan 3 validator 

yaitu seorang  dosen dan 2 orang guru tentang kevalidan RPP, lembar 

kerja siswa (LKS), lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar 

observasi aktivitas guru, soal pretes dan posttest. 

Pembelajaran  dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan   

dan dua pertemuan diadakan tes, sehingga menjadi delapan kali 

pertemuan pada kedua kelas dimana pada setiap pertemuan berlangsung 

selama 2 x 45 menit. Tes awal dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan soal terhadap materi yang akan di ajarkan dan tes akhir 
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dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa 

dalam menjawab permasalahan soal setelah pembelajaran dilakukan 

baik kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional (kelas 

kontrol) maupun kelas yang menggunakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan PMRI (kelas eksperimen).  

a. Hasil Validasi Instrumen 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini divalidasi dengan 

membuat lembar validasi. Kemudian instrumen dikonsultasikan 

ke pakar matematika (validator) untuk mendapatkan saran dari 

pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi instrumen 

penelitian adalah I orang dosen  matematika dan 2 orang guru 

matematika. Kemudian  peneliti  merevisi instrumen  tersebut 

berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara 

saran yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan 

RPP, LKS, lembar observasi, dan soal tes dalam penelitian ini 

antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 10 
Komentar/Saran Validator Mengenai RPP 

 Validator Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Indikator disesuaikan dengan aktivitas 
pembelajaran, langkah-langkah 
pembelajaran ditambahkan dengan 
menggunakan karakteristik PMRI. 

Fatra, S.Si, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah I Palembang) 

Tingkatkan kesesuaian dengan prinsip 
dan karakter PMRI 

Wododo S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
muhammadiyah I Palembang)  

Penulisan indikator di perbaiki 
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Tabel 11 
Komentar/Saran Validator Mengenai LKS 

Validator  Komentar/Saran 
Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Terlalu banyak permasalahan soal pada 
LKS. 

Fatra, S.Si, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah I Palembang) 

Tingkatkan kebenaran materi. 

Wododo S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
muhammadiyah I Palembang)  

LKS`dibuat berdasarkan tingkat 
kemudahan dan sulit bagi siswa 

 

Tabel 12 
Komentar/Saran Validator Mengenai Lembar Observasi 

Validator  Komentar/Saran 
Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Indikator ke-3 pada deskriptor tidak 
sesuai. 

Fatra, S.Si, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah I Palembang) 

Sesuaikan indikator dengan deskriptor 
aktivitas belajar siswa. 

Wododo S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
muhammadiyah I Palembang)  

Tingkatkan kebenaran bahasa dan sifat 
komunikatif yang digunakan. 

 

Tabel 13 
Komentar/Saran Validator Mengenai Tes 

Validator  Komentar/Saran 
Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Soal belum sesuai dengan indikator 
pemecahan masalah 

Fatra, S.Si, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah I Palembang) 

Soal no.4 diperbaiki, bukan pemecahan 
masalah 

Wododo S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
muhammadiyah I Palembang)  

Pedoman penskoran kurang beanr dan 
jelas 

 

Skor hasil validasi dihitung menggunakan formula 

Aiken’s V. Hasil validasi dari ketiga validator diperoleh bahwa 

RPP, LKS, lembar observasi, dan soal tes serta pedoman penskoran 

dalam penelitian ini dinyatakan valid (data Terlampir). 
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b. Deskripsi Penerapan Pembelajaran Menggunakan Pendekatan 
PMRI di Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen pembelajaran menggunakan LKS 

PMRI selama 6 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama ini, guru 

membagi siswa secara acak menjadi 6 kelompok. Dalam berdiskusi, 

siswa cukup aktif tetapi belum kompak dalam kelompoknya yang 

ditunjukkan dengan masih banyak pertanyaan dari beberapa siswa 

yang masih bingung dengan cara menjawab LKS PMRI. Guru 

membimbing siswa untuk menggunakan konteks nyata dalam 

memahami permasalahan soal. Setelah diskusi selesai, guru memberi 

tes kemampuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan dikerjakan 

secara individu, diperoleh hasil rata-rata tes sebesar 70,85. 

Pertemuan kedua terdapat kendala pada LKS yaitu peneliti 

keliru dalam menyusun pertanyaan pada LKS mengenai 

permasalahan listrik mati ketika ujian TIK sedang berlangsung di lab 

komputer  sehingga mengakibatkan muncul pertanyaan dari siswa 

yaitu “ lampu yang mati atau listriknya?” 

 
Gambar 1. Kekeliruhan Penulisan LKS Pertemuan 2 
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  Kemudian guru menjelaskan bahwa penulisan pada LKS 

yang keliru, dan diganti dengan kalimat “listriknya mati”. Kemudian 

diskusi berjalan  aktif, siswa saling bertanya dan menjelaskan  

kepada siswa lainnya ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar 

siswa dengan menggunakan pendekatan PMRI sebesar 82,24. 

 Pada pertemuan ketiga, siswa mengalami permasalahan 

dalam membandingkan  kedua kantin yang menghasilkan produk 

gagal lebih banyak  pada bulan  Januari. Mereka cenderung melihat 

nilai produksi pada bulan Januari yang menghasilkan produksi yang 

sama pada kedua kantin. 

 

 
           Gambar 2. Jawaban LKS siswa pertemuan ke-3 
 

Jawaban siswa yang salah kemudian diganti 

Jawaban siswa yang benar 
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Hasil perolehan skor rata-rata hasil belajar siswa pada 

pertemuan ini sebesar 74,12. Pada pertemuan selanjutnya, siswa 

tidak banyak mengalami kesulitan belajar karena telah terbiasa 

dengan pembelajaran PMRI. Pada pertemuan 4, kesulitan siswa yaitu 

menyimpulkan hasil diskusi kelompok tentang materi peluang 

kejadian saling lepas. Rata-rata nilai tes kemampuan pertemuan 4 

adalah 74,47. Pada pertemuan 5, masih ada  satu kelompok yang 

masih menjawab salah pada pertemuan kelima (LKS peluang 

kejadian saling bebas). Berikut hasil diskusi kelompok siswa: 

  
Gambar 3. Jawaban LKS siswa pertemuan 5  

 Meskipun, masih ada kelompok yang menjawab salah 

tetapi ketika guru memberikan tes kemampuan kepada siswa secara 

individu, hasil yang diperoleh rata-rata tes kemampuan pertemuan 5 

adalah 71,27. 

Jawaban siswa yang benar Jawaban siswa yang salah 
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Pada pertemuan terakhir pembelajaran yaitu pertemuan 

keenam, siswa menanyakan cara penulisan untuk kejadian bersyarat. 

Siswa terlihat sangat kesulitan dalam menyimpulkan materi kejadian 

bersyarat tetapi sangat kompak dalam mengerjakan permasalahan 

pada LKS terakhir ini. Rata-rata nilai tes kemampuan pertemuan 6 

adalah 70,27. 

 
Gambar 4. Grafik Hasil Tes Kemampuan Kelas Eksperimen 

 
c. Deskripsi Penerapan Pembelajaran Menggunakan 

Pembelajaran Konvensional di Kelas Kontrol 
 

Pada setiap pertemuannya, peneliti menggunakan media 

powerpoint untuk menjelaskan materi peluang. Peneliti 

menggunakan powerpoint karena siswa telah terbiasa belajar 

matematika menggunakan media powerpoint. Guru yang mengajar 

matematika di sekolah juga lebih tertarik untuk menjelaskan materi 

dengan menggunakan media dikarenakan siswa tidak hanya belajar 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

R
at

a-
ra

ta
 

TES KEMAMPUAN SISWA 



49 
 

 
 

dengan cara mendengarkan penjelasan guru tetapi juga bisa 

mamahami materi lewat media yang ada sehingga siswa lebih 

tertarik untuk belajar matematika. 

 Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa setiap 

pertemuannya siswa terlihat pasif dalam mengungkapkan pertanyaan 

sehingga guru harus menjelaskan materi secara berulang agar siswa 

bisa memahami materi. Seperti pada kelas eksperimen, disetiap 

pertemuanya, peneliti juga melakukan tes kemampuan siswa.  Tes ini 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan 

pembelajaran konvensional dengan menggunakan media powerpoint 

pada materi peluang. Berikut hasil perbandingan tes kemampuan 

siswa di kelas eksperimen dan kontrol. 

 
Gambar 5. Grafik Hasil Tes Kemampuan Kelas Kontrol 
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Dari grafik di atas, terlihat bahwa pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan PMRI lebih tinggi 

hasil  tes kemampuan pada setiap pertemuannya dibandingkan 

dengan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini 

terjadi, dikarenakan pada kelas eksperimen siswa dituntut lebih aktif 

dan kreatif berdasarkan dengan pendekatan PMRI yaitu mewajibkan 

para siswa untuk menemukan sendiri konsep matematika  melalui 

belajar (berlatih soal) secara mandiri sehingga pada akhirnya hasil 

penemuannya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

2. Data Hasil Penelitian 

a. Analisis Data Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan 
Menggunakan Pendekatan PMRI 

Observasi dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa dengan menggunakan pendekatan 

PMRI. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 

selama 6 kali pertemuan. Observer dalam penelitian ini yaitu satu 

orang pengamat (mahasiswi) pendidikan matematika yang dibantu 

oleh  guru matematika SMA Muhammadiyah I Palembang. 

Observasi dibuat dan dilaksanakan dengan melihat indikator 

aktivitas belajar siswa berdasarkan karakteristik PMRI  serta 

observasi dilakukan hanya di kelas eksperimen. 

 Pada lembar observasi aktivitas belajar siswa  dengan 

menggunakan pendekatan PMRI terdapat 5 indikator yaitu 

penggunaan konteks nyata, penggunaan instrumen vertikal, 
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penggunaan hasil pekerjaan siswa dan konstruksi, interaktivitas, 

serta keterkaitan. Disetiap indikatornya terdapat 3 deskriptor yang 

menggambarkan kemampuan pemecahan masalah matematika yaitu 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan 

masalah dan memeriksa kembali hasil jawaban siswa. Dari hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa oleh observer maka tingkat 

pencapaian indikator aktivitas belajar siswa yang terendah pada 

setiap pertemuannya adalah pada indikator ke 5 yaitu pada 

karakteristik PMRI yang kelima mengenai keterkaitan. Siswa terlihat 

kesulitan dalam mengaitkan materi peluang dengan  topik lain dan 

keterkaitan materi peluang dengan mata pelajaran lain. Ini 

dikarenakan materi yang dipelajari tergolong materi yang sulit dalam 

pelajaran matematika. Berikut analisis hasil pengamatan yang 

diperoleh dari 6 kali pertemuan dengan menggunakan panduan 

instrumen lembar observasi (terlampir). 

Tabel 14 
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Indikator Lembar 
Aktivitas Belajar Siswa 

Skor Aktivitas Belajar Siswa Per-
Indikator Selama 6 Kali Pertemuan 

Rata-rata 
Per 

Indikator 1 2 3 4 5 6 

Penggunaan Konteks 
Nyata 

80 85 67,5 72,5 67,5 72,5 73 

Penggunaan Instrumen 
Vertikal  

67,5 85 77,5 70 70 75 75,5 

Penggunaan Hasil 
Pekerjaan Siswa dan 
Konstruksi 

55 70 60 62,5 62,5 60 63 

Interaktivitas 65 80 70 67,5 70 65 70,5 
Keterkaitan 50 57,5 52,5 55 52,5 52,5 49,5 

Rata-Rata 63,5 75,5 65,5 65,5 64,5 65 65,83 
Simpangan Baku 11,67 11,78 18,42 6,94 17,05 18,06 13,99 
Kategori Cukup 

Aktif 
Aktif Cukup 

Aktif 
Cukup 
Aktif 

Cukup 
Aktif 

Cukup 
Aktif Cukup Aktif 
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Terlihat pada tabel diatas bahwa aktivitas belajar siswa 

yang paling aktif pada pertemuan kedua yaitu materi peluang 

kejadian pasti dan mustahil. Rata-rata aktivitas aktivitas belajar 

siswa 75,5 yang dikategorikan baik, hal ini terjadi dikarenakan pada 

materi pertemuan kedua ini, siswa diminta untuk menyelesaikan 

masalah yang sederhana yaitu berkaitan dengan listrik mati ketika 

ujian TIK sedang berlangsung di lab komputer. Pada lembar LKS, 

siswa hanya diminta untuk mengidentifikasi kejadian yang 

merupakan suatu kepastian dan kemustahilan. Sedangkan pada 

pertemuan pertama, ketiga dan seterusnya rata-rata aktivitas belajar 

siswa   terlihat hampir sama yaitu berkisar angka 60-74 yang 

dikategorikan cukup aktif tetapi masih rendah dibandingkan dengan 

aktivitas belajar pada pertemuan kedua. Hal ini dikarena pada kelima 

pertemuan tersebut, siswa diminta tidak sekedar mengidentifikasi 

masalah tetapi juga diminta untuk bisa menemukan sendiri konsep 

peluang yang sering ditemui dalam permasalahan kehidupan sehari-

hari yang dekat dengan siswa.  

b. Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan 
Metode Konvensional 

Pada kelas kontrol, observasi aktivitas belajar siswa tidak 

dilakukan karena siswa belajar secara individu dengan penggunaan 

metode konvensional dan  powerpoint sebagai media pembelajaran.  
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c. Analisis Data Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Siswa 

Peneliti menggunakan metode tes untuk mendapatkan data 

yang diperoleh dari nilai siswa. Sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (sebelum tindakan), peneliti melakukan tes terlebih 

dahulu yaitu (Pretest)  serta peneliti juga melakukan tes setelah 

melaksanakan tindakan (Postest). Hasil pretest dan postest yang 

peneliti lakukan pada materi peluang kelas X kurikulum 2013. 

Peneliti memberikan tes berupa soal essay sebanyak 5 soal untuk 

pre-test dan 5 soal essay yang sama untuk postest. Adapun 

pemberian skor hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada butir soal essay berdasarkan pedoman 

penskoran sesuai dengan indikator kemampuan pemecahan masalah.  

1) Analisis Data Pretest 

 Analisis data dalam hal ini merupakan analisis 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sebelum 

pemberian perlakuan pada materi peluang yang didapat dari 

pretest. Hasil pretest yang diperoleh siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol seperti yang tampak pada tabel 

distribusi berikut: 

 
Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Siswa Kelas Eksperimen 
Nilai Frekuensi 
8-13 11 
14-19 2 
20-25 10 
26-31 4 
32-37 6 
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38-43 1 
Jumlah 34 

 
Tabel 16 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Siswa Kelas Kontrol 
 

 

 

 

 

Deskripsi statistik dalam hal ini meliputi rata-rata, 

simpangan baku, dan jumlah siswa. Hasil penelitian disajikan 

dalam tabel 17. 

Tabel 17 
Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Rata-rata Simpangan 
Baku 

Jumlah 
Siswa 

Eksperimen 21,48 9,68 34 
Kontrol 21,21 9,96 36 

      

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa rata-rata skor 

hasil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa awal 

relatif sama. Data kemampuan pemecahan masalah matematika 

awal yang merupakan hasil pretest kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa sebelum mengikuti pembelajaran, 

baik kelas yang dalam pembelajarannya menggunakan 

pendekatan PMRI maupun dengan pendekatan konvensional 

berdistribusi normal.  

 

 

Nilai Frekuensi 
8-13 9 
14-19 9 
20-25 9 
26-31 2 
32-37 5 
38-43 2 

Jumlah 36 
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2) Analisis Data Posttest 

Analisis data dalam hal ini merupakan analisis 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah 

pemberian perlakuan pada materi peluang yang didapat dari 

posttest. Skor akhir posttest dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tampak pada tabel distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 18 
Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Siswa Kelas Eksperimen 

Nilai Frekuensi 
50-55 2 
56-61 5 
62-67 9 
68-73 7 
74-79 6 
80-85 5 

Jumlah 34 

   
Tabel 19 

Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Siswa Kelas Kontrol 
Nilai Frekuensi 
44-49 10 
50-55 15 
56-61 7 
62-67 2 
68-73 1 
74-79 1 

Jumlah 36 

 
Tabel 20 

Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Kelas  Rata-rata Simpangan Baku Jumlah Siswa 

Eksperimen  70,02 9,22 34 
Kontrol  52,85 8,23 36 

 

Jika dibandingkan dengan hasil pretest, maka terdapat 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  

setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan PMRI dan 

begitu juga pada kelas kontrol mengalami peningkatan rata-rata. 
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Peningkatan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematika  siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat dari grafik berikut ini. 

 
Gambar 6. Gafik rata-rata skor kemampuan pemecahan  

                       masalah matematika siswa pretest dan posttest    
              pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

3) Uji Hipotesis T-test N-gain Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 
 

Analisis selanjutnya adalah dengan menguji hipotesis yang 

diajukan. Dalam hal ini apakah terdapat pengaruh pendekatan 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi 

peluang. Pada setiap kelas hasil perhitungan X2 kurang dari nilai 

X2 tabel yaitu 4,6 dan 0,25 Sehingga data berdistribusi normal 

untuk kedua kelas. Sedangkan dari uji homogenitas data n-gain 

memiliki varians yang homogen. Kesimpulan ini diambil 

berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh yaitu varians (s2)  
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kelas  eksperimen  dengan n = 34 sebesar  0,01698 dan varians 

(s2) kelas kontrol dengan n = 36 sebesar 0,01550. Sehingga 

didapatkan nilai Fhitung sebesar  1,095 jika dk pembilang  33 dan  

dk penyebut 35, dengan taraf signifikan 5% maka F1/2      = 

1,78. Jadi Fhitung < F1/2     , maka Ho diterima bahwa varians 

data homogen. Selanjutnya, uji t-test n-gain diperoleh thitung = 

7,08 dengan dk = 68 dan taraf signifikan 5 %, maka ttabel adalah 

1,67. Sehingga di dapat thitung > ttabel, maka H0 diterima, 

Berdasarkan Kriteria Pengujian Uji  t-test n-gain Dapat 

Disimpulkan Terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa pada materi peluang di 

kelas X SMA Muhammadiyah I Palembang. 

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 
Ekperimen 

 Kemampuan pemecahan masalah matematika dikelas 

eksperimen dilihat sebelum dan sesudah peneliti menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI. Dari hasil 

analisis data pretest yang berjumlah 34 siswa di kelas eksperimen, 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 21 
Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada 

Tes Awal 
Aspek Pemecahan 

Masalah 
Soal Rata-Rata 

Per Indikator 1 2 3 4 5 
Kemampuan 
memahami masalah 

83,82 92,65 63,235 42,65 22,059 60,88 

Kemampuan 
merencanakan 
pemecahan masalah 

4,41 55,88 7,35 0 0 13,53 

Kemampuan 
menyelesaikan 
masalah 

4,41 8,823 1,47 0 0 2,94 

Kemampuan 
memeriksa jawaban 

0 0 0 - - 0 

Rata-Rata Per Butir 
Soal 

23,16 39,34 18,01 14,22 7,35 20,42 

Kategori Rendah Rendah Sangat 
Rendah 

Sangat 
Rendah 

Sangat 
Rendah Sanagat Rendah 

 

  Berdasarkan tabel diatas skor kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa  yang rendah terdapat pada indikator ke 4 

yaitu kemampuan memeriksa jawaban. Dalam hal ini, siswa hanya 

memberikan penjelasan apa yang diketahui/ditanya pada soal 

tersebut tanpa menjelaskan lebih rinci permasalahan soal dan tanpa 

memeriksa kembali. Kemudian, siswa juga belum mempelajari 

materi ini sebelumnya sehingga rata-rata siswa tidak bisa 

menyelesaikan permasalahan soal dengan benar. Sedangkan untuk 

soal nomor 2, siswa hanya diminta untuk mengidentifikasi sehingga 

rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah matematika yang 

paling tinggi pada soal yang nomor 2. Berikut ini jawaban salah satu 

siswa kelas eksperimen yang hanya memberikan penjelasan apa 

yang diketahui dari soal sehingga siswa tersebut hanya mendapat 

jumalah skor 6 dari jumlah skor maksimum 20 (gambar terlampir). 
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 Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas 

eksperimen, maka diadakan tes akhir. Dari hasil posttest maka 

diperoleh hasil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berikut: 

Tabel 22 
Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada 

Tes Akhir 

Aspek Pemecahan Masalah 
Soal Rata-Rata 

Per 
Indikator 1 2 3 4 5 

Kemampuan memahami masalah 100 100 100 100 91 98,2 
Kemampuan merencanakan 
pemecahan masalah 

76,5 97 98,5 78 47 79,4 

Kemampuan menyelesaikan 
masalah 

78 79,5 98,5 61,5 26,5 68,8 

Kemampuan memeriksa jawaban 3 19 6 - - 9,33 
Rata-Rata Per Butir Soal 64,37 73,87 75,75 79,83 54,83 69,73 
Kategori Tingi Tingi Tingi Tingi Sedang Tingi 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa indikator ke.4 

yaitu kemampuan memeriksa jawaban  masih berada pada hasil skor 

kemampuan yang terendah  dari pada indikator lainnya. Hal ini 

dikarenakan waktu yang lebih singkat saat posttest dan pada materi 

peluang, terlalu sulit untuk dianalisis kebenaran jawaban. Meskipun 

demikian, rata-rata siswa kelas eksperimen mampu dalam 

memecahkan permasalahan soal dengan benar. 

Berbeda dari hasil pretest, rata-rata skor kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa yang paling tinggi 

ditunjukkan pada butir soal nomor 4. Pada soal ini, siswa diminta 

untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi 
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peluang kejadian saling bebas. Soal ini cukup sulit jika dibandingkan 

dengan 4 soal lainnya namun oleh karena soal ini telah diujikan pada 

tes kemampuan pertemuan kelima yaitu pada materi peluang 

kejadian yang saling  bebas serta pada jawaban soal tidak terdapat 

indikator kemampuan memeriksa kembali hasil jawaban pemecahan 

masalah sehingga siswa tidak perlu menganalisis hasil yang telah 

diperoleh pada soal nomor 4 dan juga nomor 5. Sedangkan skor 

kemampuan pemecahan masalah matematika yang paling rendah 

ditunjukkan pada soal 5  yaitu materi peluang kejadian bersyarat. 

Materi ini cukup sulit dipahami oleh siswa pada pembelajaran 

pertemuan keenam. Berikut jawaban posttest salah satu siswa yang 

memenuhi 3 indikator pemecahan masalah yaitu memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian dan menyelesaikan masalah 

dan hasil jawaban benar (gambar terlampir). 

 Dari hasil posttest terlihat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa setelah diterapkan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI. Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika  siswa pada tes awal 

dan tes akhir dapat dilihat dari grafik berikut ini. 
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Gambar 7. Gafik rata-rata   perbandingan   skor   kemampuan 

                          pemecahan masalah matematika pada pretest dan 
                          posttest di kelas eksperimen       
Keterangan aspek:  
A : Kemampuan memahami masalah 
B : Kemampuan merencanakan pemecahan masalah 
C : Kemampuan menyelesaikan masalah 
D : Kemampuan memeriksa kembali  
 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 
Kontrol 

 
 Kemampuan pemecahan masalah matematika dikelas 

kontrol dilihat sebelum dan sesudah peneliti menerapkan 

pembelajaran konvensional dengan menggunakan media powerpoint. 

Dari hasil analisis data pretest yang berjumlah 36 siswa di kelas 

kontrol, diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 23 
Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada 

Tes Awal 
Aspek Pemecahan 

Masalah 
Soal Rata-Rata Per 

Indikator 1 2 3 4 5 
Kemampuan 
memahami masalah 

87,5 94,5 59,7 25 6,94 54,728 

Kemampuan 
merencanakan 
pemecahan masalah 

19,5 41,6 15,28 1,39 0 15,554 

Kemampuan 5,5 21,5 2,78 0 0 5,956 
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menyelesaikan masalah 

Kemampuan 
memeriksa jawaban 

0 0 0 - - 0 

Rata-Rata Per Butir Soal 28,12 39,4 19,44 8,79 2,31 19,61 
Kategori Rendah Rendah Sangat 

Rendah 
Sangat 
Rendah 

Sangat 
Rendah Sangat Rendah  

 

  Berdasarkan tabel diatas skor kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa  yang terendah pada indikator ke 4 yaitu 

kemampuan memeriksa jawaban. Sama seperti kelas eksperimen, 

siswa hanya memberikan penjelasan apa yang diketahui/ditanya pada 

soal tersebut tanpa menjelaskan lebih rinci permasalahan soal dan 

tanpa memeriksa kembali. Kemudian, siswa juga belum mempelajari  

materi ini sebelumnya. Sehingga rata-rata siswa tidak bisa 

menyelesaikan permasalahan soal dengan benar. Berikut ini jawaban 

salah satu siswa kelas kontrol yang hanya memberikan penjelasan 

apa yang diketahui dari soal sehingga siswa tersebut hanya mendapat 

jumalah skor 8 dari jumlah skor maksimum 20 (gambar terlampir). 

 Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas 

eksperimen,  maka  diadakan  tes   akhir.  Dari  hasil  posttest  maka 

diperoleh hasil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

berikut: 

Tabel 24 
Skor Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada 

Tes Akhir 
Aspek Pemecahan 

Masalah 
Soal Rata-Rata Per 

Indikator 1 2 3 4 5 
Kemampuan 
memahami masalah 

100 100 97 81,94 69,5 89,69 

Kemampuan 
merencanakan 

54 66,66 97 54,17 34,5 56,07 
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pemecahan masalah 

Kemampuan 
menyelesaikan masalah 

44,5 55,55 54 40,28 25 43,87 

Kemampuan 
memeriksa jawaban 

0 2,78 0 - - 0,93 

Rata-Rata Per Butir 
Soal 

49,62 56,25 55,50 58,79 43 52,63 

Kategori Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

 

  Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa indikator ke 4 

yaitu kemampuan memeriksa jawaban masih berada pada hasil skor 

kemampuan yang terendah dari pada indikator lainnya. Hal ini 

dikarenakan waktu yang lebih singkat saat posttest dan pada materi 

peluang, terlalu sulit untuk dianalisis kebenaran jawaban. Tetapi 

hasil posttest siswa sudah meningkat jika dibandingkan dengan hasil 

pretest. Hasil skor kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang paling tinggi ditunjukkan pada soal 4 dikarenakan soal ini telah 

diujikan pada tes kemampuan pertemuan kelima yaitu pada materi 

peluang kejadian yang saling  bebas. Selain itu, pada hasil jawaban 

soal nomor 4 dan 5 tidak memiliki indikator kemampuan memeriksa 

kembali sehingga siswa tidak perlu menganalisis hasil yang 

diperoleh. Sedangkan skor kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang paling rendah ditunjukkan pada soal 5  yaitu materi 

peluang kejadian bersyarat. Materi ini cukup sulit dipahami oleh 

siswa pada pembelajaran pertemuan keenam. 

Berbeda dari siswa kelas eksperimen yang sudah bisa 

memecahkan permasalahan  soal dengan benar, tetapi rata-rata siswa 

kelas kontrol masih keliru dalam merencanakan pemecahan masalah 
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dan menyelesaikan masalah. Berikut jawaban posttest salah satu 

siswa yang hanya memenuhi 3 indikator pemecahan masalah yaitu 

memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, dan 

menyelesaikan masalah dan juga belum tepat dalam merencanakan 

pemecahan      masalah     dan   menyelesaikan     masalah (gambar 

terlampir). 

 Dari hasil posttest terlihat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa setelah diterapkan 

pembelajaran konvensional dengan menggunakan media powerpoint. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika  siswa 

pada tes awal dan tes akhir dapat dilihat dari grafik berikut ini. 

 
Gambar 8.  Gafik rata-rata perbandingan skor kemampuan 

                             pemecahan masalah matematika pada pretest dan 
                             posttest di kelas kontrol 
 
Keterangan aspek:  
A : Kemampuan memahami masalah 
B : Kemampuan merencanakan pemecahan masalah 
C : Kemampuan menyelesaikan masalah 
D : Kemampuan memeriksa kembali 
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 Dari hasil yang diperoleh, kedua kelas mengalami 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

materi peluang setelah diterapkan pembelajaran konvensional dan 

pendekatan PMRI. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa setelah diberi perlakuan pada 

kedua kelas maka hasil tes akhir pada kedua kelas dapat dilihat pada 

grafik berikut. 

 
Gambar 9. Gafik rata-rata perbandingan skor kemampuan 

                             pemecahan masalah matematika pada kelas   
                             kontrol  dan kelas eksperimen 
 
 
 Berdasarkan grafik diatas, tampak bahwa dari setiap aspek 

pemecahan masalah  pada kelas eksperimen sedikit lebih besar dari 

pada kelas kontrol. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

pendekatan PMRI terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Selain itu, materi juga mempengaruhi hasil tes  

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Semakin banyak 

pertemuan maka tingkat kesulitan bahasan pokok materi peluang 
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akan semakin tinggi sehinggga siswa akan semakin sulit dalam 

menemukan konsep matematika serta memecahkan permasahan soal 

yang harus dicari penyelesaiannya. 

  
  


